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Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um
texto dissertativo-argumentativo, na modalidade escrita formal da
língua portuguesa, sobre o tema Intolerância religiosa no Brasil,
apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos
humanos. Selecione, organize, relacione, de forma coerente e
coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
Texto 1

intolerância não resultaram em tragédias comparáveis ao que acontece pelo mundo. Mas convém não confiar no histórico nacional de acomodação de diferenças, do qual o sincretismo religioso é exemplo. O
país da convivência íntima entre casa-grande e senzala tem registrado
episódios de perseguições a segmentos religiosos que não condizem
com a tradição de manter os conflitos dentro do limite administrável.
Fonte: <http://oglobo.globo.com>. Acesso em: 4 mar. 2016.

Texto 4
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA NO BRASIL
Fiéis de religiões afro-brasileiras são principais
vítimas de discriminação.
Número de denúncias por religião (2011 a 2014*)
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Texto 2
Quase mil casos de intolerância religiosa foram registrados no
Rio em dois anos
Quase mil casos de intolerância religiosa foram registrados pelo
Centro de Promoção da Liberdade Religiosa & Direitos Humanos
(Ceplir) no estado do Rio de Janeiro, em dois anos e meio. Entre julho de 2012 e dezembro de 2014, foram registradas 948 queixas.
As denúncias envolvendo intolerância contra religiões afro-brasileiras totalizaram 71% dos casos.
Os dados estão em um relatório preliminar divulgado hoje (18)
pela organização não governamental Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR), em audiência pública na Assembleia Legislativa do estado (Alerj). […]
O documento também mostra que a intolerância religiosa virtual
vem ganhando destaque nos registros das denúncias, o que demanda
a atenção das autoridades para caracterizar juridicamente as situações
apresentadas e definir as devidas punições aos infratores. […]
Depois dos adeptos das religiões de matriz africana, os seguidores
do islã são os que mais sofrem com a intolerância religiosa no estado,
segundo o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa e Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social. Desde janeiro, pelo menos uma denúncia é recebida mensalmente. […]
As mulheres, mais facilmente identificadas nas ruas pelo uso do
véu, são as principais vítimas de violência. A aeromoça Ana Cláudia
Mascarenhas, 43 anos, levou um soco de um homem após ser xingada de terrorista em pleno centro da cidade.
A Lei 7.716, de 1989, protege fiéis de todas as crenças, prevendo
cadeia para quem cometer crimes de intolerância religiosa. De acordo com o assessor de Comunicação da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro (SBMRJ), Fernando Celino, muitos policiais
não são treinados para identificar crimes de intolerância religiosa. […]
Coordenador de Diversidade Religiosa do governo federal, Alexandre Brasil Fonseca informou que o Ministério da Justiça, em pareceria com outros ministérios e órgãos do governo, já se mobilizou
para apurar as denúncias. […]
Adaptado de <www.ebc.com.br>. Acesso em: 4 mar. 2016.

Texto 3
É preciso evitar a intolerância religiosa no Brasil
O radicalismo religioso está na raiz de boa parte das más notícias que, infelizmente, abriram 2015. […] No caso brasileiro, a reação vem junto com a percepção de que é pequena a possibilidade de
que conflitos de fundo religioso venham a causar estragos da mesma dimensão. E, de fato, no Brasil, as inaceitáveis manifestações de
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*Até julho de 2014.
Fonte: Adaptado de Secretaria de Direitos Humanos de Presidência da República.

Instruções:
• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria,
em até 30 linhas.
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de
Redação terá o número de linhas copiadas desconsiderado
para efeito de correção.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas
a seguir, a redação que:
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”.
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada
com o tema proposto.
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QUESTÃO 2
cool vector maker/ShutterStock

OPÇÃO INGLÊS (1 a 5)
QUESTÃO 1
Bringing technology access and education to adults 50+ to
enrich their lives and enable them to share their wisdom
SeniorNet’s mission is to provide older adults education for and
access to computer technologies to enhance their lives and enable
them to share their knowledge and wisdom. Find out how you
can become a part of SeniorNet and start enjoying the benefits of
membership today!
If you are looking for some help to learn new or enhance existing
computer skills, you have found the right place. Welcome. Come on in
and make yourself at home. SeniorNet is the nation’s most respected
nonprofit organization that specializes in computer and Internet
education for older adults. Since 1986, SeniorNet has empowered over
two million Boomers and Seniors providing encouragement, lifelong
learning opportunities and new worlds to explore via the Internet.
Fonte: <www.seniornet.org>. Acesso em: 4 mar. 2016.

O texto divulga um serviço voltado para o público da terceira
idade. Uma das características do serviço é:
a capacitar os usuários para compartilhar seus conhecimentos e sabedoria.
B proporcionar aos usuários a volta ao mercado de trabalho.
c fornecer instrução gratuita por ser um serviço governamental.
d ser reconhecido por estar disponível há quase quarenta anos.
E ensinar informática e uso da internet para pessoas aposentadas.
Placas com avisos importantes podem ser vistas em diversos
locais. essa placa, voltada a trabalhadores, tem o objetivo de:
a solicitar o uso de identificações no ambiente de trabalho.
B notificar sobre recentes mudanças de conduta no ambiente de trabalho.
c alertar sobre procedimentos corretos e equipamentos de
segurança.
d informar sobre os requerimentos básicos para trabalhar na
empresa.
E apresentar instruções detalhadas de uso dos equipamentos de segurança.
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QUESTÃO 3

QUESTÃO 4

Most recovered paper is recycled back into paper and paperboard
products. With a few exceptions, recovered paper is generally recycled
into a grade similar to, or of lower quality than, the grade of the original
product. For example, old corrugated boxes are used to make new
recycled corrugated boxes. Recovered printing and writing paper can
be used to make new recycled copy paper.
Recovered paper can be used in a variety of other products as
well. Recycled pulp can be molded into egg cartons and fruit trays.
Recovered paper can be used for fuel, ceiling and wall insulation,
paint filler, and roofing. Nearly 100,000 tons of shredded paper is
used each year for animal bedding. Even cat litter can be made from
recovered paper!
Fonte: <http://nwpulpandpaper.org>. Acesso em: 4 mar. 2016.

Ao ler este trecho durante a realização de uma pesquisa sobre
reciclagem de papel, um estudante descobriu:
a algumas técnicas básicas de reciclagem doméstica.
b os valores de compra e venda de papel reciclado.
c detalhes sobre as máquinas nas empresas de reciclagem.
d o que pode ser feito usando papel reciclado.
e o nome dos países onde há mais reciclagem.

Deborah Tannen: men and women in conversation is
cross-cultural communication
In You just don’t understand: men and women in conversation,
Deborah Tannen addresses linguistic differences as they relate to
intimate male/female relations.
Tannen claims that there are gender differences in ways of
speaking, and we need to identify and understand them in order to
avoid needlessly blaming “others or ourselves — or the relationship —
for the otherwise mystifying and damaging effects of our contrasting
conversational styles”. She takes a sociolinguistic approach to these
gender differences since she feels that “because boys and girls grow
up in what are essentially different cultures… talk between women
and men is cross-cultural communication”.
For her study Tannen traced patterns of speech in past studies
and on videotapes of cross-gender communication (pairs of speakers
asked to talk on tape). Tannen states that the most important point to
consider in studying and learning about gender specific speech styles
is that gender distinctions are built into language. Each person’s life
is a series of conversations, and simply by understanding and using
the words of our language, we all absorb and pass on different,
asymmetrical assumptions about men and women.
Disponível em: <http://faculty.georgetown.edu/>. Acesso em: 5 abr. 2016.

Deborah Tannen é uma renomada linguista americana autora
de vários livros. O texto menciona seu livro You just don’t
understand: men and women in conversation que:
a promete ajudar as pessoas a melhorar suas habilidades comunicativas.
b tem uma abordagem sociolinguística e critica as diferenças
de linguagem.
c estabelece que não há diferenças de estilos de conversação entre os gêneros.
d reforça que distinções de gêneros são construídas a partir
da linguagem.
e ressalta a dificuldade de entender algumas conversas entre
homens e mulheres.
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QUESTÃO 5
humphrey/Shutterstock

OPÇÃO ESPANHOL (1 A 5)
QUESTÃO 1

Na tira de Coffee dogs o diálogo entre os cachorros comprova que:
a ambos estão felizes com o tratamento que recebem de seus
donos.
b um deles não se importa com a ausência dos donos.
c eles não se dão bem, disputam espaço e brigam por alimentos.
d o primeiro cachorro queria muito que houvesse outro na casa.
e o segundo cachorro reage muito mal à ausência dos donos.

antb/Shutterstock

¿Qué datos guarda Google de ti?
El panel Mi Cuenta permite visualizar y revisar con facilidad
toda la información personal y el resumen de actividades que
Google almacena de cada usuario

El pasado verano Google lanzó “Mi Cuenta”, un nuevo panel
desde el cual controlar, proteger y revisar todos los datos que el
popular buscador guarda sobre cada usuario. Era un paso necesario
ante la creciente preocupación sobre la cantidad de datos que Google
almacena sobre sus clientes y las dudas sobre el empleo que la empresa
californiana podría hacer de ellos. Con esta nueva aplicación es más
fácil ser conscientes de toda la información que se facilita cuando se
utilizan los diferentes servicios de Google, ya que proporciona acceso
directo a las opciones de configuración y a las herramientas para
proteger datos personales y privacidad on line. […]
Con la revisión de la aplicación “Mi Cuenta” periódicamente y la
comprobación de qué apps y servicios web tienen acceso a los datos,
así como al hacer las verificaciones de seguridad y privacidad, es
posible mejorar la seguridad on line cuando se usa Google o alguno
de sus servicios asociados.
Fonte: <www.consumer.es>. Acesso em: 4 mar. 2016.

De acordo com o texto, a grande empresa Google:
a armazena os dados privados de todos os seus usuários.
b preocupa-se com a divulgação dos dados de seus usuários.
c associa seus serviços a outras grandes empresas internacionais.
d reestabelece todos os arquivos perdidos por seus clientes.
e reconfigura periodicamente os parâmetros de cada conta.
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Estudiar idiomas es uno de los propósitos de muchos españoles
con el inicio del nuevo año. Y a la vista de las estadísticas, pocos son
los que logran un nivel adecuado. Según el barómetro del Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS), solo un 25,2% sabe hablar
y escribir inglés. Los porcentajes son aún muy inferiores con otras
lenguas extranjeras: el francés lo dominan un 9,6% de los españoles,
y el italiano, el portugués y el alemán, lo hablan poco más de un 1%.
La diferencia es importante sobre la media europea, donde un 50%
habla un idioma, de acuerdo a las estadísticas de la Comisión Europea.
“Poco a poco se va mejorando. Hay más conciencia de la necesidad de
saber un idioma. Pero la enseñanza estatal tiene un reto importante.
Para aprender se tienen que dar una serie de condiciones que hoy
no están. Mientras eso no cambie, no van a mejorar las estadísticas”,
explica Borja Uruñuela, presidente de la Asociación de Centros de
Enseñanza de Andalucía (ACEIA), que cada año celebra una de las
conferencias más importantes del sector con relevante presencia
internacional. “Con el idioma hay que tener un contacto permanente,
tiene que formar parte de tu vida”, añade Uruñuela. Una necesidad
Hoy por hoy, la razón principal para estudiar un idioma es laboral.
Las empresas españolas cada vez son más internacionales y exigen
un grado de comunicación en lengua extranjera a sus empleados. […]
Fonte: <www.20minutos.es>. Acesso em: 4 mar. 2016.

De acordo com o artigo, a Espanha detém um panorama negativo, considerando que:
a existem várias escolas de idiomas modernizadas para seus
clientes.
b são poucos os profissionais que sabem falar francês e alemão.
c se cria a cada dia a consciência da necessidade de falar um
idioma.
d se evita a realização de simpósios internacionais pela falta
de acesso.
e há uma motivação profissional para se buscar um curso de
idiomas.
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Veja a imagem a seguir e responda às questões 3 e 4.
www.violenciagenero.msssi.gob.es

QUESTÃO 2

QUESTÃO 3
A nova página web do ministério espanhol traz informações
sobre:
a o sistema educativo e suas implicações.
b a conquista de um emprego, de forma geral.
c o barômetro com estatísticas do ano em questão.
d o tráfico de mulheres para exploração sexual.
e os dados internacionais do número de vítimas.
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 6

A página da web inclui ferramentas que impeçam que se rastreie a sua visita ou mesmo que abandone a navegação repentinamente, como a tecla:
a compartir.
b guia de navegación.
c salir rápido.
d atención a víctimas.
e hay salida.

Uã donzela coitado
d’ amor por si me faz andar
e en sas feituras falar
quero eu, come namorado:
restr’ agudo come foron,
barva no queix’ e no granhon,
e o ventre grand’ e inchado.
Sobrancelhas mesturadas,
grandes e mui cabeludas,
sobre-los olhos merjudas;
e as tetas pendoradas
e mui grandes, per boa fé;
á un palm’ e meio no pé
e no cós três plegadas.
[…]
Pero Viviaez

¿Hay un estilo literario de mujer?
Esta es la pregunta que nos reunió recientemente en el Instituto
Cervantes de Toulouse, y la suerte quiso que el debate coincidiera
con la concesión del Nobel a Alice Munro. La canadiense no es solo
una gigante de las letras. Mal que nos pese el eterno debate sobre
el género, reconozcámoslo, es también una gigante del universo de
la mujer, y este premio es una fiesta para los que creemos que la
mujer está infrarrepresentada en galardones, cargos e instituciones.
Elvira Lindo recuerda que la hija de la Nobel, Sheila, cuenta en Vida
de madre e hijas. Creciendo con Alice Munro que cuando ella y sus
hermanas entraban en el cuarto de la plancha, donde ella solía escribir,
su madre retiraba su cuaderno para dar a entender que hacía algo
tan prosaico como la lista de la compra. Que ellas eran prioridad.
Rosa Montero aporta una reflexión interesante con la que coincido:
“Cuando un escritor hace una novela protagonizada por un hombre
se considera que está hablando del género humano, pero cuando una
mujer escribe una novela protagonizada por una mujer, se considera
que está escribiendo sobre las mujeres. No es así. Todos, escritora o
escritores, hablamos sobre el género humano”.
Fonte: <http://blogs.elpais.com>. Acesso em: 4 mar. 2016.

O texto retoma uma discussão travada sobre a mulher e assim:
a defende-se o direito a escrever uma literatura mais feminina.
b questionam-se os rótulos colocados pela crítica em relação
ao gênero.
c denuncia-se a visão machista na qual a mulher é vista como
um objeto.
d escrevem-se as críticas referentes ao machismo, alvo principal.
e inicia-se uma apologia à invulnerabilidade da mulher.

QUESTÃO 7
Fernando Gonsales

QUESTÃO 5

Pelas características apresentadas no fragmento, podemos considerar que exemplifica uma:
a cantiga de amor, pela divinização da figura feminina.
b cantiga de amor, porque o eu lírico é masculino.
c cantiga satírica, porque expõe de forma grotesca o corpo
feminino.
d cantiga de amigo, porque fala sobre a sublimação do amor
da mulher.
e cantiga de amigo, porque comete uma indiscrição amorosa.

A tirinha Níquel Náusea, produção de Fernando Gonsales publicada na Folha de S.Paulo, personifica seres não humanos e
traz à tona a relatividade dos significados. Observando os detalhes dos quadrinhos, nota-se que o sentido da palavra “normal”, no contexto, traduz-se por:
a excêntrica.
b imaginativa.
c fantasiosa.
d problemática.
e real.
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QUESTÃO 8

QUESTÃO 9
Michelangelo Buonarroti é considerado o típico artista do Renascimento. Ele dedicou-se a várias formas de expressão como escultura, pintura, arquitetura e poesia. Na pintura, sua obra
mais notável é o afresco da capela Sistina, no Vaticano. Sobre
a obra pictórica de Michelangelo, temos que:
a trabalhou com os elementos pictóricos adequados para obter uma representação delicada das personagens, caracterizada pela pureza das formas e o equilíbrio das cores.
b suas figuras são construídas como se fossem esculturas. O
artista faz os corpos girarem e essa torção provoca movimento e tensão na pintura.
c produziu refinados painéis de mosaico com figuras em posição frontal, que realça a rigidez das figuras.
d suas pinturas não idealizam o mundo, mas evidenciam seus
defeitos e fraquezas reais. Aplicou seu naturalismo em telas de natureza-morta, retrato e temas mitológicos.
e retratou a força da natureza em fúria nas tempestades violentas e suas figuras se dissolviam em luz e cor.

QUESTÃO 11
Hip hop
As primeiras manifestações surgiram na época da grande crise
econômica dos EUA, em 1929, quando os músicos e dançarinos que
trabalhavam nos cabarés ficaram desempregados e foram para as
ruas fazer seus shows.
Surgiu em meados da década de 60, e veio para dar um basta à
violência praticada pelas gangues da época, pois os jovens preocupados em se superar cada vez mais nos movimentos esqueciam os
problemas e a violência originária das ruas, até que as rixas entre as
gangues passaram a ter um sentido menos violento. Daí surgiu o “racha” entre as gangues (quem dançasse melhor sairia vitorioso) que
existe até hoje, só que de um jeito menos ofensivo.
Pelas suas origens e por sua história, podemos afirmar que a dança de rua vai muito além de uma manifestação corporal. É um estilo
de vida para quem ama o Hip Hop; é atitude; é arte de rua.
Adaptado de: <www.dancanomundo.com.br> e
<http://informationbreakers.blogspot.com.br>.
Acessos em: 7 mar. 2016.
lev radin/Shutterstock

reprodução/Thinkstock/Getty Images

As manifestações artísticas da Pré-História são divididas em três
períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Sobre as
pinturas rupestres dos períodos Paleolítico e Neolítico temos
que a principal diferença encontra-se:
a na forma de representação das figuras.
b no suporte artístico usado para a realização das pinturas.
c nos materiais usados para a realização das pinturas.
d no ritual que precedia a pintura nas paredes das cavernas.
e nas tintas usadas nas pinturas rupestres.

O uso dos verbos no imperativo, no texto verbal da propaganda,
dá ao texto um caráter:
a emotivo.
d referencial.
b conativo.
e expressivo.
c metalinguístico.
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QUESTÃO 10

A dança de rua, uma vívida manifestação cultural da era contemporânea:
a é considerada um tipo de expressão corporal que representa a identidade, a história e a memória de um dado grupo
social.
b transformou-se em uma forma de expressão afro-americana,
o que dificultou sua difusão em outros países da atualidade.
c originou-se de tradições rurais, particularidade que impossibilita a alteração de suas características principais.
d conheceu enorme aceitação entre os jovens dos EUA, uma
vez que estimulava a realização de movimentos violentos.
e ganhou novo significado entre as gangues estadunidenses,
que introduziram grande agressividade a essa forma de expressão.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 14

Depois da necessidade de afeto, de ser aceita, nenhuma outra é
tão intensa, na criança, como a necessidade do jogo. Através dele desenvolvem-se a espontaneidade, a inteligência, a linguagem, a coordenação, o autocontrole, o prazer de realizar algo, a autoconfiança. É
a via para a criança experimentar, organizar suas experiências, estruturar a inteligência, para construir, aos poucos, a sua personalidade.
RAMOS, Maria da Conceição A. L. Jogar e brincar – representando papeis, a
criança constrói o próprio conhecimento e, consequentemente, sua própria
personalidade. Disponível em: <www.icpg.com.br>. Acesso em: 7 mar. 2016.

De acordo com o artigo citado, as atividades que envolvem jogos na infância:
a associam-se a uma necessidade intrínseca à infância, tão
acentuada quanto o desejo por afeto e aceitação.
b são indicadas para o desenvolvimento motor das crianças,
apesar de pouco contribuírem para o seu aprimoramento
cognitivo.
c podem promover os mais variados efeitos benéficos, a
exemplo do desenvolvimento da coordenação motora e
do autocontrole.
d devem ser estimuladas pelos pais ou responsáveis após a
realização de uma bateria de exames médicos nas crianças.
e proporcionam resultados salutares entre os seus participantes,
desde que sejam planejadas por especialistas gabaritados.

— Qual a dimensão do trabalho infantil atualmente no mundo?
— Eu acredito que 168 milhões de crianças ainda são vítimas de
trabalho infantil e, dessas, 85 milhões estão trabalhando em situações extremamente precárias. Cada número tem um ser humano por
trás. E, mesmo que uma única criança seja forçada a se tornar escrava, a ela será negada educação, acesso à saúde. Viver em uma situação de medo e violência não é aceitável. O lado bom é que o mundo
está prestando mais e mais atenção ao tema.
— De que forma?
— Nós estamos nos tornando cada vez mais envolvidos, e vimos
a diminuição do trabalho infantil. Saímos de cerca de 260 milhões, no
final dos anos 1990, para cerca de 168 milhões atualmente. Nós também veremos que o número de crianças fora da escola diminuiu mais
de 50% (130 milhões para 58 milhões). Vemos progresso.
Kailash Satyarthi, vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2014. Fragmento
da entrevista ao jornal o Estado de S. Paulo, em Genebra.

Embora o entrevistado do texto apresente informações ao receptor da mensagem, dando ao texto um caráter informativo,
também podemos considerá-lo emotivo porque:
a expressa sua atitude em relação ao conteúdo da mensagem.
b tem como foco o receptor e a maneira como ele vai receber a mensagem.
c tem como objetivo facilitar a comunicação sobre o tema
abordado.
d expressa uma preocupação com a forma como a mensagem é apresentada.
e porque apresenta, predominantemente, verbos no imperativo.

QUESTÃO 13
Universidades são reflexo de uma sociedade em construção
Dizer que a universidade pública é elitista é um argumento
fora do contexto atual. A expansão das universidades
e as cotas mudaram esse paradigma
Uma das maiores argumentações de articulistas do passado era
de que a universidade pública seria elitista. Esse é um argumento
fora do contexto atual. O que temos hoje é a presença de toda a diversidade socioeconômica, cultural, racial e política presente, e muito viva, no interior das nossas instituições. Essa mudança no perfil do
estudante e do servidor deve ser analisada pois tem gerado um sentimento de incompreensão ou de revolta, mas mostra uma universidade em pleno processo de transformação.
Disponível em: <www.cartacapital.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2016.

Soraya Smaili, reitora da Universidade Federal de São Paulo,
ao escrever para a Carta Capital fala sobre a mudança de paradigma em relação à universidade pública. Esse tipo de mudança presume que:
a a universidade complicou a vida para os antigos alunos.
b a educação universitária se transforma em um sistema aberto à diferença.
c o modelo moderno da universidade tem uma base sólida
de conhecimento.
d é possível prever o futuro dessa nova universidade.
e o conceito de paradigma citado no texto refere-se ao mundo das ideias, cujo correspondente real é imperfeito.

QUESTÃO 15
A discussão não é necessariamente nova. Há tempos a relação entre crianças e tecnologia divide opiniões e concepções educativas de
famílias e escolas. Mas se antes a questão resumia-se a deixar os pequenos assistirem ou não à tevê ou às horas despendidas diante do
computador, hoje — em tempos de novas tecnologias e dispositivos
móveis — o debate ganha maior complexidade e escala. É consenso
que celulares, tablets, consoles portáteis de games e outros eletrônicos têm adentrado o universo infantil cada vez mais cedo. Em muitos casos, inclusive, essa introdução conta com o apoio dos próprios
pais e instituições de ensino. […]
“É aquela história da diferença entre o remédio e o veneno. Tem
de saber dosar, estabelecer um tempo adequado para cada faixa etária”, diz o pesquisador em neurociência e neurologista no Hospital
Pequeno Príncipe, Antonio Carlos de Farias.
Disponível em: <www.cartaeducacao.com.br>. Acesso em: 11 mar. 2016.

Um dos problemas do atual momento histórico é o reflexo do
uso das novas tecnologias, na formação dos pequenos. Considerando o fragmento de texto, é preciso:
a intensificar o uso de tablets e computadores em sala de aula.
b estender a oportunidade de acesso à linguagem tecnológica a todas as classes sociais.
c excluir o uso de celulares e meios eletrônicos da vida das
crianças.
d ajustar o tempo de uso dos meios eletrônicos à idade da
criança.
e delegar aos pais toda a responsabilidade sobre o uso que
os filhos fazem dos recursos eletrônicos.
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QUESTÃO 16
O estilo rococó nasceu em Paris no século XVIII e foi uma arte ornamental, expressando-se nas decorações de ambientes
internos e externos. Watteau, Boucher e Fragonard foram pintores que aderiram ao rococó e fizeram carreira lucrativa com
suas pinturas. Esse estilo se destacou:
a pelo uso de colunas gregas da ordem coríntia, ricamente
decorada nos tons de dourado.
b pela decoração rebuscada de uma forma pesada e grosseira.
c pelo emprego de linhas sinuosas e flexíveis que davam forma a motivos naturalistas.
d pela representação ilusionista de tetos e cúpulas de igrejas.
e pelo emprego de cores fortes e contrastantes e linhas diagonais que dão movimento às cenas.

QUESTÃO 18
Embrenhado nos canaviais, o povo do pequeno município de
Glória de Goitá, em Pernambuco, aguarda ansioso a chegada de setembro. É quando a colheita cessa, o dinheiro entra e todo mundo
se entrega ao Cavalo-Marinho. Mistura de boi-bumbá, capoeira, maracatu e mamulengo, a dança tem lugar marcado na Zona da Mata
pernambucana. Após receber alguns prêmios, o Sítio Histórico do Cavalo-Marinho se expande e mantém viva a tradição regional.
Criado há mais de cinquenta anos por José Evangelista de Carvalho, o Mestre Zé do Bibi, o sítio está localizado na zona rural de Glória
de Goitá. É ali que a população dos arredores se reúne para assistir
e participar do folguedo.
[…] Visitado até por estrangeiros, o lugarejo tem chamado atenção. […] Há dois anos, uma das casas do sítio virou museu, abrigando
peças e mais peças que contam a história da festança. Zé do Bibi e sua
turma fecharam parceria com as escolas da região, levando crianças
para se enturmar com a dança.
Disponível em: <revistadehistoria.com.br>. Acesso em: 7 mar. 2016.

QUESTÃO 17
O pós-impressionismo não foi um movimento nem um estilo que
possa ser identificado por características comuns. A preocupação
dos pós-impressionistas era romper com o naturalismo
impressionista, ligado à aparência das coisas. É praticamente
impossível buscar uma unidade estilística entre os artistas dessa
fase. Os principais destaques do pós-impressionismo foram:
a Van Gogh, Seurat, Signac e Cézanne.
b Gauguin, Lautrec, Van Gogh e Manet.
c Cézanne, Van Gogh, Monet e Renoir.
d Van Gogh, Cézanne, Gauguin e Lautrec.
e Monet, Renoir, Degas e Pissarro.

O Cavalo-Marinho, dança tradicional citada pela reportagem:
a carece de maior atenção das instituições escolares de sua
região, as quais se mostram pouco interessadas em tal festividade.
b é fruto de um vívido sincretismo cultural e converteu-se em
um destacado patrimônio imaterial do interior de Pernambuco.
c ganhou grande prestígio de organizações patrimoniais do
governo federal, mesmo não sendo conhecido no exterior.
d conta com origens históricas de matriz europeia, as quais
se mantiveram inalteradas ao longo da história de Glória de
Goitá.
e é motivo de orgulho de seus participantes, que reivindicam, há décadas, um museu inédito sobre a história de tal
folguedo.

QUESTÃO 19
A dança da comunidade indígena Matipu é a expressão por excelência de sua cosmologia e de seu jeito de ser. […] Durante os rituais, pode-se dançar como se fosse um pássaro, ou imitar uma luta
com outros povos, ou, ainda, agradar o espírito causador de uma
doença. Em todos os casos, essa mimese efetuada pela dança provoca transformações tanto na pessoa como na sociedade. É por isto
que a dança aparece como parte integrante e indispensável da educação da pessoa Matipu.
Esse grupo apresenta certa gravidade no seu jeito de dançar.
Para eles, é um tema importante ser ou não ser convidado para participar de um ritual numa aldeia vizinha, já que isso implica em relações de poder e, ao mesmo tempo, de afinidade, amizade, sedução,
rivalidade. Por isso, tomam muito tempo na produção, no treino e no
embelezamento dos corpos e mentes que serão exibidos nas festas.
Disponível em: <pib.socioambiental.org>. Acesso em: 7 mar. 2016.

Para os integrantes da etnia indígena Matipu, a dança:
a representa uma visão de mundo dessacralizada e desvinculada de atividades interpessoais triviais.
b é considerada uma manifestação corporal polissêmica dotada de grande relevância intersocietária.
c associa-se a um saber medicinal milenar, motivo pelo qual
é monopolizada por agentes xamânicos.
d é vislumbrada como uma tradição de caráter bélico usada
em cerimônias antropofágicas faustosas.
e promove relações conflituosas entre as tribos, fator que ocasionou sua extinção ao longo do tempo.
10
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 21

A “safada” que “abandonou” seu bebê
Eliane Brum

A poderosa vitamina D
reprodução/Shutterstock

Nos últimos dias, o Brasil elegeu uma nova vilã para lançar na fogueira do moralismo. Sandra Maria dos Santos Queiroz, 37 anos, é
uma nordestina de Vitória da Conquista, na Bahia, que migrou para
São Paulo para trabalhar como empregada doméstica. No domingo,
4 de outubro, Sandra pariu sozinha, escondida no banheiro anexo ao
quarto de empregada, a sua terceira criança. O primeiro, um garoto de 17 anos, é criado por parentes na Bahia. A segunda, uma menina de três anos, vive com ela na casa dos patrões, no bairro nobre
de Higienópolis. Sandra escondeu a gravidez por nove meses e passou por todas as dores do parto, que tanto atemorizam as mulheres,
sem fazer alarde. Cortou ela mesma o cordão umbilical. Amamentou
a criança, embrulhou-a, colocou-a não em qualquer sacola, mas numa
bem chique — “Au Pied de Cochon”, nome de um restaurante tradicional de Paris —, o que diz muito. Deixou-a embaixo de uma árvore,
diante de um prédio. Escondeu-se e ficou esperando até ter certeza de que o bebê seria encontrado. Neste momento, outro empregado da vizinhança, o zelador Francisco de Assis Marinho, migrante
da Paraíba, estranhou a sacola, levantou-a, pelo peso concluiu que
era roupa, e deixou-a cair. O bebê chorou. Francisco chamou a polícia, sonhou com adotar a menina, afirmou que sentiu amor imediato
pela criança. No drama de Higienópolis, emergem dos bastidores da
cena cotidiana do bairro dois personagens em geral invisíveis: o zelador e a doméstica. Ele tornou-se o herói. Ela, a mãe desnaturada. […]
Disponível em: <http://brasil.elpais.com>. Acesso em: 15 dez. 2015.

Para escrever uma crônica jornalística a respeito de um acontecimento que mobilizou a imprensa brasileira, a escritora faz
um resumo do acontecido e, da forma como o faz, podemos
inferir que seu objetivo é:
a apenas relembrar o fato.
b mostrar a sequência dos acontecimentos.
c dar credibilidade ao seu texto.
d deixar implícito seu ponto de vista.
e ironizar a mãe desnaturada.

Segundo as informações veiculadas pela revista Isto É sobre a vitamina D, ela traz muitos benefícios para os indivíduos. O consumo excessivo dessa vitamina, entretanto, pode causar diarreia,
náusea, cefaleia, além de comprometer órgãos como os rins e
o coração, causando danos irreversíveis. Dessa forma, é preciso:
a tomar muito sol, que é a principal fonte natural dessa
vitamina.
b associar a ingestão da vitamina D a exercícios físicos para
que ela dê um bom resultado.
c usar o bom senso aliado às orientações de especialistas em
saúde.
d ingerir a vitamina D e fazer exames periódicos do coração.
e entusiasmar-se com as novas descobertas científicas, usando
muito essa vitamina derivada de fontes naturais e sintéticas.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 24

O Nepal tem, pela primeira vez na sua história, uma mulher como
Presidente da República. Sucede a Ram Baran Yadav e é a segunda
a ser eleita para o cargo após a abolição da monarquia. Bidhya Devi
Bhandari foi eleita Presidente da República pelo parlamento nepalês
com 327 votos a favor e 214 contra. […]
É a primeira vez na história do Nepal que o lugar de chefe de Estado é ocupado por uma mulher. […] Apesar de relativamente desconhecida no Ocidente, a recém-eleita presidente tem um longo currículo
político no Nepal. Foi Ministra da Defesa entre maio 2009 e fevereiro
de 2011, no governo de Madhav Kumar Nepal. […]
Disponível em: <http://observador.pt>. Acesso em: 11 mar. 2016.

Pelo suporte por onde a matéria foi publicada e a linguagem
usada, podemos inferir que seu autor buscava escrever:
a uma notícia.
b um artigo opinativo.
c um editorial.
d uma resenha.
e uma crônica.

A arte grega é considerada a pedra angular da civilização ocidental. Inspirados nas conquistas dos egípcios e na cultura minoica de
Creta, os escultores gregos tentaram — e conseguiram — obter um
perfeito equilíbrio entre beleza, harmonia e proporção.
Graham-Dixon, Andrew. Arte: o guia visual definitivo. São Paulo: Publifolha, 2011.

Sobre a arte grega, temos que:
a em todos os períodos, a escultura apresentou-se de forma
estática, sem dinamismo ou ideia de movimento.
b o período clássico é considerado seu apogeu, tanto na arquitetura quanto nas obras pictóricas e escultóricas.
c os antigos gregos tinham obsessão pela vida após a morte, o que motivou a construção de inúmeros templos.
d os gregos inventaram o concreto, o que possibilitou a construção de templos e edifícios.
e os vasos gregos, importantes fontes de estudos da iconografia grega, retratavam o funeral das pessoas.

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23
Fauves, em francês, significa “feras, animais selvagens”. O termo foi dado pelo crítico Louis Vauxcelles, em 1906, a um grupo
de artistas que expunha no Salão dos Independentes. Orientados por Matisse, os artistas fauves buscavam:
a retratar o sofrimento humano com cores intensas.
b retratar as imagens dos sonhos do subconsciente.
c explorar as diversas possibilidades de uso da cor.
d simplificar as formas baseadas em sólidos geométricos.
e valorizar a individualidade e a improvisação espontânea.

12

Quem já recebeu alguma mensagem via Whatsapp informando
que o governo vai confiscar a caderneta de poupança ou que o Congresso vai votar um projeto que acaba com o 13o salário? […] Muitas
mensagens circulam pela internet e nem sempre elas são verdadeiras. Mas como pode o cidadão comum distinguir, num volume pulverizado de informação, entre aquela confiável, verídica e relevante, e
aquela errônea, imprecisa e falsa? É evidente que essa questão está
relacionada ao nível de empoderamento do indivíduo, que varia de
acordo com o grau de instrução, a consciência política e os hábitos
midiáticos de cada um.
Aliás, é preocupante quando observamos que uma informação é
manipulada simplesmente com o propósito de causar pânico ou revolta com vistas a beneficiar um segmento político. Não podemos
nos esquecer também do triste episódio, ocorrido no ano passado no Guarujá, em que uma mulher foi espancada até a morte após
boato espalhado em rede social que a acusava de sequestro e bruxaria.
Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br>. Acesso em: 10 mar. 2016.

Ao analisar o que circula pela internet, pelo Whatsapp, Michel
Carvalho da Silva usa como título de seu artigo “A viralização
do senso comum”. No contexto da intitulação, o autor recorre:
a à metonímia, uma vez que focaliza a relação entre causa e
consequência.
b ao aspecto conservador da língua portuguesa.
c ao uso do neologismo viralização, cujo conteúdo reporta-se à disseminação de um conteúdo digital, como se fosse
um vírus.
d à ideia de que o senso comum se desenvolve pelo raciocínio especulativo.
e ao uso de uma linguagem cifrada para os leitores internautas.
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QUESTÃO 28

Ministério da Saúde

QUESTÃO 26

Pela linguagem apresentada no anúncio, evidencia-se que o
público que se pretende atingir é/são:
a os funcionários do ministério público.
b a população em geral.
c os estudantes da área médica.
d os médicos que trabalham em saúde pública.
e as famílias da classe social mais pobre da sociedade.

Claudio Naranjo: “A educação atual produz zumbis”
O psiquiatra chileno Claudio Naranjo tem um currículo invejável.
Formou-se em medicina na Universidade do Chile, especializou-se em
psiquiatria em Harvard e virou pesquisador e professor da Universidade de Berkeley, ambas nos EUA. […] Há mais de três décadas, ele
e a fundação que leva seu nome pregam que os educadores devem
ser mais amorosos, afetivos e acolhedores. Ele defende que essa é a
forma mais eficaz de ajudar todos os alunos — não só os melhores —
a efetivamente aprender “e assim mudar o mundo”, como ele diz.
Claudio Naranjo esteve no Brasil para participar do evento sobre educação básica Encontro de Educadores.
ÉPOCA – Quais os problemas do modelo educacional atual na
opinião do senhor?
Naranjo – Temos um sistema que instrui e usa de forma fraudulenta a palavra educação para designar o que é apenas a transmissão
de informações. É um programa que rouba a infância e a juventude
das pessoas, ocupando-as com um conteúdo pesado, transmitido de
maneira catedrática e inadequada. […] É uma aberração ocupar todo
o tempo da criança com informações tão distantes dela, enquanto há
tanto conteúdo dentro dela que pode ser usado para que ela se desenvolva. Como esse monte de informações pode ser mais importante que o autoconhecimento de cada um? O nome educação é usado
para designar algo que se aproxima de uma lavagem cerebral. […]
Disponível em: <http://epoca.globo.com>. Acesso em: 10 mar. 2016.

O termo ou expressão do texto que mais se aproxima da palavra “zumbi”, citada no título, retomando o seu significado é:
a forma fraudulenta.
b transmissão de informações.
c autoconhecimento.
d catedrática.
e lavagem cerebral.

QUESTÃO 27
O pequeno, enquanto se achou novato em casa do padrinho, portou-se com toda a sisudez e gravidade; apenas porém foi tomando
mais familiaridade, começou a pôr as manguinhas de fora. […] Umas
vezes sentado na loja divertia-se em fazer caretas aos fregueses quando estes se estavam barbeando. Uns enfureciam-se, outros riam sem
querer; do que resultava que saíam muitas vezes com a cara cortada,
com grande prazer do menino e descrédito do padrinho. Outras vezes escondia em algum canto a mais afiada navalha do padrinho, e o
freguês levava por muito tempo com a cara cheia de sabão mordendo-se de impaciência enquanto este a procurava; ele ria-se furtiva e
malignamente. Não parava em casa coisa alguma por muito tempo inteira; fazia andar tudo numa poeira; pelos quintais atirava pedras aos
telhados dos vizinhos; sentado à porta da rua, entendia com quem
passava e com quem estava pelas janelas, de maneira que ninguém
por ali gostava dele.
Memórias de um sargento de milícias. Manuel Antônio de Almeida.

O fragmento de Memórias de um sargento de milícias mostra
cenas da infância de Leonardinho, “filho de uma pisadela e um
beliscão”. Esse romance, publicado no auge do Romantismo
brasileiro, apresenta:
a traços comuns ao estilo vigente na época em que o autor
idealiza a realidade.
b peripécias de uma personagem picaresca, isto é, astuta,
velhaca.
c a vida burguesa de personagens cariocas, no tempo do rei
d. João VI.
d o protagonista romântico que luta pela liberdade, em geral, movido por emoções nobres.
e o aprofundamento psicológico, na caracterização das
personagens.

QUESTÃO 29
Vivi na solidão — odeio o mundo
E no orgulho embucei meu rosto pálido
Como um astro na treva…
Senti a vida um lupanar imundo
Se acorda o triste profanado, esquálido
— A morte fria o leva…
Poema “12 de setembro”, Álvares de Azevedo, da obra Lira dos vinte anos.

Lupanar: casa de meretrizes; prostíbulo, bordel.
Em sua obra, Álvares de Azevedo — poeta ultrarromântico —
apresenta o pensamento dominante de sua época e os traços
de uma estética voltada para o sentimentalismo. Da leitura do
trecho do poema “12 de setembro”, percebe-se:
a a sintonia entre o poeta e a realidade social.
b a obscuridade do eu lírico, pois ele se compara a um astro
na treva.
c a fusão entre o bem e o mal.
d a tensão entre o eu lírico e o mundo que o circunda.
e o culto da vida social.
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 32
Nigro

[…]
Não tenho sabença, pois nunca estudei,
Apenas eu seio o meu nome assiná.
[…]
E o fio do pobre não pode estudá.
Meu verso rastero, singelo e sem graça,
Não entra na praça, no rico salão,
Meu verso só entra no campo da roça e dos eito[...]
O poeta da roça. Patativa do Assaré.

No trecho do poema transcrito, o padrão formal da linguagem
convive com marcas de regionalismo e de coloquialismo. Apenas
em um dos versos que seguem isso não acontece; identifique-o.
a “Apenas eu seio o meu nome assiná”.
b “Meu verso só entra no campo da roça e dos eito”.
c “E o fio do pobre não pode estudá”.
d “Não tenho sabença, pois nunca estudei”.
e “Não entra na praça, no rico salão”.

QUESTÃO 31
Que és terra Homem e em terra hás de tornar-te,
Te lembra hoje Deus por sua Igreja,
De pó te faz espelho, em que se veja
A vil matéria, de que quis formar-te.

No texto verbal da propaganda, as orações que formam o período estabelecem entre si uma relação de:
a proporcionalidade.
b causa.
c condição.
d consequência.
e conformidade.

Lembra-te Deus, que és pó para humilhar-te,
E como o teu baixel sempre fraqueja
Nos mares da vaidade, onde peleja,
Te põe à vista a terra, onde salvar-te.
Alerta, alerta pois, que o vento berra,
E se assopra a vaidade e incha o pano,
Na proa a terra tens, amaina e ferra.

QUESTÃO 33

Todo o lenho mortal, baixel humano
Se busca a salvação, tome hoje terra,
Que a terra de hoje é porto soberano.”
Gregório de Matos Guerra

Gregório de Matos Guerra, em seu soneto, lança mão de um
verso presente no Eclesiastes: “Todos vêm do pó e ao pó todos
retornam”, quando diz: “Que és terra Homem e em terra hás
de tornar-te”. Esse aspecto semântico do poema remete à/ao:
a ideia de que todos sonhamos com a imortalidade.
b preparação humana para a hora definitiva.
c solidariedade com os moribundos.
d aptidão divina em perdoar os pecados dos seres humanos.
e valor universal das escrituras sagradas que alertam o leitor
sobre a lei da morte.

14

O pregar que é falar faz-se com a boca; o pregar que é semear,
faz-se com a mão. Para falar ao vento bastam palavras; para falar ao
coração, são necessárias obras. […] A razão disto é porque as palavras ouvem-se, as obras veem-se; as palavras entram pelos ouvidos,
as obras entram pelos olhos, e a nossa alma rende-se muito mais pelos olhos que pelos ouvidos.
Fragmento do Sermão da sexagésima. Padre Antônio Vieira.

O Sermão da sexagésima é um dos mais famosos do Padre Antônio Vieira, grande orador que, ao usar as palavras, ensina aos
ouvintes a arte de falar em público. Nesse pequeno trecho, a
argumentação de Padre Vieira privilegia duas funções sensoriais. Entre elas há uma relação de:
a gradação.
b oposição.
c analogia.
d opressão.
e crítica.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 36

[…]
Estamos em 2014, há uma mulher na presidência do Brasil. Mas
acredita-se necessário criar um vagão só para mulheres nos trens de
transporte público da cidade mais cosmopolita do país. Por quê? Porque, se ficarem misturadas aos homens, as mulheres serão encoxadas, apalpadas, abusadas e até estupradas. E é verdade, tudo isso
acontece. […]
Disponível em: <http://brasil.elpais.com>. Acesso em: 15 dez. 2015.

Sobre o verbo “haver” na oração “há uma mulher na presidência do Brasil”, pode-se afirmar corretamente:
a é um verbo impessoal.
b tem como sujeito uma mulher na presidência do Brasil
c é um verbo que não pede complemento.
d pede complemento de forma intransitiva.
e é um verbo regular.

Última flor do Lácio, inculta e bela,
És, a um tempo, esplendor e sepultura:
Ouro nativo, que na ganga impura
A bruta mina entre os cascalhos vela…
Amo-te assim, desconhecida e obscura.
Tuba de alto clangor, lira singela,
Que tens o trom e o silvo da procela,
E o arrolo da saudade e da ternura!
Amo o teu viço agreste e o teu aroma
De virgens selvas e de oceano largo!
Amo-te, ó rude e doloroso idioma,
em que da voz materna ouvi: “meu filho!”,
E em que Camões chorou, no exílio amargo,
O gênio sem ventura e o amor sem brilho!
Língua Portuguesa, Olavo Bilac.

Olavo Bilac foi um dos escritores brasileiros a enaltecer nosso
idioma com o poema Língua Portuguesa. Ao compor seu soneto, o autor focaliza:
a o antagonismo do português que é ao mesmo tempo esplendor e sepultura.
b a eterna rusticidade da língua portuguesa.
c o lamento de Camões pelo fato de o idioma ser rude.
d o processo histórico de formação da língua portuguesa.
e o caráter barulhento do idioma português, quando diz “tuba de alto clangor”.

QUESTÃO 35

QUESTÃO 37
reprodução

Quando Cristo mandou pregar os Apóstolos pelo Mundo, disse-lhes desta maneira: Euntes in mundum universum, praedicate omni
creaturae: Ide, e pregai a toda a criatura. Como assim, Senhor?! Os
animais não são criaturas?! As árvores não são criaturas?! As pedras
não são criaturas?! Pois hão os Apóstolos de pregar às pedras?! Hão
de pregar aos troncos?! Hão de pregar aos animais?! Sim, diz S. Gregório, depois de Santo Agostinho. Porque como os Apóstolos iam
pregar a todas as nações do Mundo, muitas delas bárbaras e incultas,
haviam de achar os homens degenerados em todas as espécies de
criaturas: haviam de achar homens, haviam de achar homens brutos,
haviam de achar homens troncos, haviam de achar homens pedras.
Sermão da sexagésima. Primeira parte. Padre Antônio Vieira.

A seleção do substantivo “criatura”, da expressão bíblica “Ide,
e pregai a toda a criatura”, ganha sentido na progressão do texto de padre Antônio Vieira, quando:
a se reconhece o autor da frase.
b se identifica o destinatário da expressão bíblica.
c se admite que as pedras também sejam criaturas.
d se considera que haja homens de todos os tipos: homens,
vegetais, pedras, troncos e animais.
e se observa que alguns homens sejam verdadeiros animais.

De acordo com o cartaz, quem pode doar sangue também pode ser doador de medula óssea — um tecido líquido-gelatinoso que ocupa o interior dos ossos, responsável pela formação
dos glóbulos vermelhos e brancos e das plaquetas. Verifica-se
na mensagem:
a a ênfase no eu, reforçada pela imagem do órgão que representa as emoções.
b o apelo à solidariedade como algo intrínseco ao indivíduo.
c o uso da linguagem própria dos médicos.
d o sentido literal da doação de um órgão, o coração.
e o detalhamento dos passos que um pretenso doador deve dar.

SIMULADO amarelo · REDAÇÃO, LINGUAGENS E MATEMÁTICA

EM16_SIMAMARELO_LM.indd 15

15

15/06/16 14:40

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

Adao Iturrusgarai

Ministério da Saúde

Texto I

Texto II
[…] Byung-Chul Han assegura que o multitasking pode nos levar
a um estado de atenção superficial e devemos levar em conta que as
conquistas da humanidade aconteceram por causa da atenção profunda e contemplativa. Assim, também nossas conquistas dependem
de saber colocar o foco e a atenção nas coisas importantes, nos bailes que valem a pena. […]
Disponível em: <http://brasil.elpais.com>. Acesso em 10 mar. 2016.

O cartaz antitabagista circula pelas redes sociais desde 2014.
Atentando para os recursos verbais e não verbais usados em
sua elaboração, nota-se:
a que ainda existem propagandas a favor do tabagismo.
b que a maioria dos fumantes abandonou o vício.
c que a imagem do cigarro apagado representa uma vida que
se foi.
d que a expressão subordinativa “mesmo assim” está ligada
à ideia de causa.
e que a erradicação do tabagismo tem um propósito direcionado a todos.

A multitarefa é a habilidade de um sistema operacional de executar mais de um programa ao mesmo tempo. Esse conceito
invadiu a vida das pessoas. Observando os dois textos que tratam desse tema, verifica-se que o II em relação ao I é:
a questionador.
b reflexivo.
c comparativo.
d ilustrativo.
e denominativo.

QUESTÃO 40
Eu tô aqui
Pra quê?
Será que é pra aprender?
Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer?
Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater
Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever
A professora já tá de marcação porque sempre me pega
Disfarçando espiando colando as prova dos colegas
E ela esfrega na minha cara um zero bem redondo. […]
Estudo errado. Gabriel, o pensador.

Gabriel, o pensador, na letra de música Estudo errado, de 1995,
põe em foco a escola desse período. Em seu texto, nota-se:
a o questionamento da razão de estudar, expresso na linguagem coloquial.
b a abordagem de uma época, cujas características educacionais são bem diferentes das de hoje.
c a crítica ao sistema educacional, usando a norma culta da
língua portuguesa.
d a delicadeza da professora, ao surpreender o aluno colando.
e o comportamento do aluno adequado ao sistema de ensino.
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QUESTÃO 41

QUESTÃO 43

[…]
Andam falando qui nóis é caipira
qui nossa onda é montar a cavalo
qui nossa calça é amarrada com imbira
qui nossa valsa é briga di galo
[…]
Tiru bicho di pé cum canivete
mais já tô na internet
nóis é jeca mais é joia.
Nóis é Jeca Mais é Joia
Juraildes da Cruz

A composição de Juraildes da Cruz, Nóis é Jeca, mais é joia,
interpretada por Genésio Tocantins, ficou conhecida após ter
sido classificada, no Festival Novos Talentos, da rede Globo.
Os versos “Andam falando qui nóis é caipira / qui nossa onda
é montar a cavalo” exprimem:
a a incoerência com o verso “Tiru bicho di pé cum canivete”.
b a contradição entre o desejo do eu lírico e sua realidade social.
c a linguagem típica da região e parte dos seus costumes.
d o uso da palavra “caipira” para avarento.
e o receio da crítica de outras partes do Brasil.

MGMagazine: Viver em um mundo líquido, o que isso significa
exatamente?
Zygmunt Bauman: Modernidade significa modernização obsessiva, viciante, compulsiva. Modernização significa não aceitar as coisas
como elas são, e sim transformá-las em algo que consideramos que
é melhor. Modernizamos tudo. Você pega as suas regulações, seus
objetos, e trata de modernizá-los. Não duram muito tempo. Isso é o
mundo líquido. Nada tem uma forma definida que dure muito tempo. Deve-se dizer que fundir o que é sólido, transformá-lo em líquido e moldá-lo de novo era uma preocupação da modernidade desde
o princípio, mas o objetivo era outro. Arbitrariamente, mas acredito
que de forma útil, situo o início da modernidade no ano de 1775 no
terremoto de Lisboa, seguido de um incêndio que destruiu o que restava e em seguida um tsunami que levou consigo tudo para o mar.
Disponível em: <www.fronteiras.com>. Acesso em: 10 mar. 2016.

Zigmunt Bauman, sociólogo polonês, em entrevista à MGMagazine, discorre sobre a modernidade líquida, isto é, nesse mundo:
a a natureza é confiável.
b as soluções são definitivas.
c o ser humano não está comprometido com nada.
d o tempo escorre lentamente.
e as pessoas se sentem seguras.

Fernando Gonsales

QUESTÃO 42

A tirinha Níquel Náusea foi publicada na Folha de S.Paulo em
2015. Na releitura da clássica história de Chapeuzinho Vermelho, Fernando Gonsales, o autor:
a registra dados de realidade específicos de um passado remoto.
b apresenta aspectos gráficos comuns a todas as narrativas.
c insere a entrada de um elemento contemporâneo que dá
à história um caráter atual.
d segue os mesmos passos da narrativa de referência.
e enfatiza o papel da vovó no desenrolar da história.

QUESTÃO 44
[…] A interatividade e o compartilhamento de informações sob
a forma de textos, sons e imagens, proporcionados pelos hipertextos, promovem o desenvolvimento de novas relações com as fontes
do saber e são, indubitavelmente, novos aspectos a serem considerados nos métodos educacionais de construção do conhecimento.
Os sistemas hipertexto permitem um novo tipo de aprendizagem: a
aprendizagem coletiva, cooperativa e interativa. Estudantes e professores partilham de uma mesma base de conhecimentos inicial que
se amplia à medida que são acrescidos novos links (com observações
pessoais ou sugestões de novas referências bibliográficas, por exemplo), novos textos, imagens e sons. O envolvimento pessoal e interativo do estudante é, reconhecidamente, fundamental no processo de
aprendizagem. Quanto mais participa da aquisição de conhecimento,
questionando-se e respondendo a suas próprias questões, mais facilmente entende e assimila o que aprende. O hipertexto e a multimídia
favorecem, portanto, a participação ativa e exploratória do estudante, ao interagir com a não linearidade e os diversos estímulos sensoriais desse ambiente. […]
Disponível em: <www.scielo.br>. Acesso em: 10 mar. 2016.

O trecho destacado faz parte de um estudo intitulado Hipertexto: evolução histórica e efeitos sociais, assinado por Cláudia Augusto Dias. Ao tratar da noção de hipertexto, a autora:
a tece uma crítica velada ao texto tradicional.
b sugere alternativas para que o internauta faça a sua parte,
na produção de texto.
c determina o nascimento dessa forma de comunicação.
d provoca os escritores que correm o risco de perder seu espaço.
e reconsidera o conceito de autoria textual.
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QUESTÃO 45

QUESTÃO 47

“Se existe algo mais importante que o conhecimento, é saber
como usar esse conhecimento”, diz Fábio Gandour, cientista-chefe
da IBM Brasil. Essa frase pode resumir o próximo grande avanço da
humanidade no campo tecnológico, que já está acontecendo em passos tímidos, como todo início de grandes transformações. A computação cognitiva, termo técnico desse avanço, promete mudar a forma
como tratamos a informação.
[…]
Fazendo um resumo rápido da história da computação, as máquinas mais antigas eram capazes de fazer cálculos. Anos depois, surgiram os sistemas programáveis, que são aqueles utilizados até hoje
em nossos celulares, por exemplo. O próximo passo, a computação
cognitiva, traz uma tecnologia capaz de processar informações e de
aprender com elas de forma muito semelhante ao cérebro humano,
sem que precise ser programada. […]
Disponível em: <http://epoca.globo.com>. Acesso em: 10 mar. 2016.

De acordo com o texto, vários setores da vida humana ainda
serão beneficiados pela computação. Na perspectiva da evolução, esse desenvolvimento se dará por meio de:
a um conjunto de operações matemáticas.
b participação em um processo competitivo.
c algo que ultrapasse a linguagem da programação.
d passos tímidos.
e conceitos antigos da informática.

QUESTÃO 46
Um candidato vai responder a 10 perguntas. A primeira pergunta vale um ponto, a segunda, dois pontos, a terceira, quatro, e assim por diante, ou seja, sempre uma pergunta vale
o dobro de pontos da anterior a ela. Os pontos são ganhos
apenas quando o candidato acerta a resposta. No final é verificada sua pontuação total, pela somatória desses pontos.
Se esse candidato errou apenas uma das perguntas e obteve
1.015 pontos, então ele errou a:
a primeira pergunta.
b segunda pergunta.
c terceira pergunta.
d quarta pergunta.
e quinta pergunta.

Um professor desenvolveu um material pedagógico para ensinar seus alunos a representar números naturais não nulos, composto por cartas cujo material permite fazer anotações e, em
seguida, apagá-las. Em cada carta, o aluno escreve um número natural. Assim, para praticar os números naturais de 1 a 9, o
material possui uma única carta; para representar os naturais
de 10 a 99, há no material duas. Ou seja, a quantidade de cartas no material é o número de algarismos que o número natural deve ter. Assim, para escrever o número 517 ⋅ 49, o material
deverá conter:
a 64 cartas.
b 32 cartas.
c 18 cartas.
d 17 cartas.
e 16 cartas.

QUESTÃO 48
Uma grande empresa de locação de automóveis conta atualmente com uma frota de 3.600 veículos, sendo 1.200 com motor funcionando exclusivamente com gasolina e o restante com motor
flex (os quais funcionam com etanol ou gasolina). A empresa vai
testar em seus veículos uma terceira opção de combustível, que
é o gás GNV, sendo que passam a funcionar também com esse
combustível 20% dos veículos com motor apenas à gasolina e
25% dos veículos flex. Uma pessoa vai até essa empresa disposta a alugar aleatoriamente um de seus veículos. Sabendo que
todos estão à sua disposição, a probabilidade de ela alugar um
automóvel bicombustível (movido com dois tipos de combustível entre os três apresentados) é de:
a

18

17
30

b

1
12

c

1
3

d

13
30

e

5
12
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QUESTÃO 49

QUESTÃO 51

Um grupo de trabalhadores da área agrícola adquiriu uma propriedade onde iniciarão suas atividades, construindo hortas,
pomares, etc. Vão agora dividir essa área em diversos terrenos
retangulares. Cada um desses trabalhadores ganhou 200 metros
lineares de alambrado para cercar seu terreno. Então, a maior
área que um desses terrenos poderá ter, em m2, é:
a 5.000
d 2.000
b 4.000
e 1.750
c 2.500

Devido ao agravamento de casos de dengue e da febre
chikungunya em uma determinada região do Brasil, alguns dos
50 enfermeiros de um hospital deverão fazer duas horas extras
de trabalho diariamente pelos próximos dez dias. O hospital
organizou essas horas extras da seguinte forma. Cada um dos
50 enfermeiros receberá um cartão numerado de 1 a 50 (não
havendo dois cartões idênticos). Nos primeiros cinco dias da
implantação de horas extras, estarão todos os enfermeiros cujo
número no cartão for múltiplo de três e nos últimos cinco dias
essas horas extras serão feitas pelos enfermeiros cujo número
no cartão for múltiplo de 7. Nenhum outro enfermeiro fará hora extra nesse período. Sabendo que o hospital paga a cada
enfermeiro o valor de R$ 50,00 por hora extra trabalhada, ao final desses dez dias, o máximo que um enfermeiro poderá ganhar com essas horas a mais trabalhadas é de:
a	R$ 250,00
b	R$ 500,00
c	R$ 750,00
d	R$ 1.000,00
e	R$ 1.250,00

QUESTÃO 50
O cálculo da quantidade, em m2, de piso para revestir o cômodo de uma casa é estimado pelos pedreiros da seguinte forma.
Obtém-se a área em que será assentado o piso e sobre essa
área estima-se mais 10% desse material para o rodapé e as possíveis perdas. Considere o cômodo de uma casa cuja representação está na planta baixa seguinte construída na escala 1 : 200.
2,5 cm

QUESTÃO 52

2,5 cm

O gráfico seguinte modula um trecho dos trilhos de uma montanha-russa.
4,5 cm

y
1

π
2

π

3π
2

2π

x

0,5 cm
–1

Para fazer o revestimento de seu piso, levando-se em conta as
observações acima e sabendo que esses pisos são vendidos
em caixas contendo em cada uma delas 2 m2 desse revestimento, temos que o número mínimo de caixas (não fracionadas) a serem compradas desse piso para o revestimento do
cômodo da casa é de:
a 12
b 13
c 14
d 15
e 16

O engenheiro que projetou esse brinquedo, nesse trecho,
usou-se de uma função trigonométrica que é mais próxima
da função:
a cos x
b sen x
c tg x
d sec x
e cossec x
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QUESTÃO 53
Para suas filmagens cinematográficas, um estúdio convocou 140
figurantes, sendo 40% mulheres. No momento da realização de
uma cena, o diretor do filme constatou que havia figurantes demais, tornando-a muito carregada de pessoas. Por isso determinou que todas as mulheres permanecessem e que o número
de figurantes masculinos representasse 56,25% do total de figurantes em cena. Logo, foram dispensados:
a 9 figurantes.
b 12 figurantes.
c 15 figurantes.
d 18 figurantes.
e 20 figurantes.

QUESTÃO 54
Uma torneira com vazão uniforme e constante vai ser aberta para encher um reservatório de água, inicialmente vazio. Desde o
início da abertura da torneira até o reservatório ficar completamente cheio, a altura da água, em seu interior, foi monitorada
e pôde-se construir o seguinte gráfico:
Altura da água

Tempo

De acordo com esse gráfico, a forma que mais se assemelha à
do reservatório é:
(Considere que em todas as alternativas os reservatórios possuem mesma altura e mesma capacidade).
a

d

b

e

c
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QUESTÃO 56

O gráfico seguinte apresenta o crescimento do número de peças produzidas por uma indústria automobilística, por ano, em
relação ao ano anterior, no período de 2010 a 2015.
12%

8%

Observe a imagem seguinte.
Baloncici / Shutterstock

QUESTÃO 55

9%

8%

7%
3%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Roberto foi contratado em 2010 a fim de cumprir uma meta
para que essa indústria pudesse produzir um número maior
de peças a cada ano.
Então, de acordo com o gráfico:
a	Roberto atingiu essa meta, pois, desde que foi contratado,
a fabricação de peças nessa indústria sempre cresceu entre 2010 a 2015.
b	Roberto só conseguiu atingir essa meta entre 2012 e 2014,
quando então a quantidade de peças produzidas começou a crescer (levando em consideração só o período 2010-2015).
c No período 2010-2015, o ano de 2014 foi o de maior produção de peças nessa indústria.
d	Roberto não conseguiu cumprir a meta, pois a produção de
peças nunca cresceu entre os anos 2010 a 2015.
e Até 2012, a indústria não estava satisfeita com Roberto porque nesse período, ano a ano, ela produziu a mesma quantidade ou menos do que a do ano anterior.

Uma pessoa vai almoçar nesse restaurante, mas está em dúvida se deve optar pelo preço que lhe dá o direito de comer à
vontade, ou se paga apenas pelo peso consumido. Para que
seja indiferente em termos financeiros qualquer uma das opções, sua refeição deve pesar:
a 540 g
b 600 g
c 625 g
d 660 g
e 700 g
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QUESTÃO 57

QUESTÃO 59

Um criador de porcos introduziu uma alimentação alternativa,
de custo baixíssimo, para parte de sua criação que pesa hoje
120 kg cada um. Com ela, ele consegue que cada um dos porcos engorde 1 quilo por dia. Assim, ele deduz que, quanto mais
tempo ele demorar para vendê-los, maior será o lucro. O preço do porco hoje é de R$ 4,00 o quilo e vem caindo 2 centavos
ao dia. Assim, mantida essa situação, o melhor período para a
venda desses porcos, a partir de hoje, será daqui a:
a 10 dias.
b 20 dias.
c 40 dias.
d 80 dias.
e 160 dias.

João está prestando a primeira fase de um exame para o ingresso em um serviço público. Nessa etapa, ele vai fazer 10 provas
de disciplinas comuns e específicas para o cargo pleiteado por
ele. Para a segunda etapa, ele leva a média aritmética dessas dez
provas. A média alcançada por ele foi 6,7. Contudo, foi constatada uma fraude na execução de uma das provas e ela foi anulada para todos os candidatos, sendo então considerada para
a segunda fase a média das notas das provas válidas. Sabendo
que com isso sua média aumentou 0,3, qual a nota tirada por
João na prova anulada?
a 3,75
b 4
c 4,5
d 4,75
e 5,5

QUESTÃO 58
Está sendo lançado mais um projeto de construção de um resort
no litoral brasileiro. Este terá vários setores, sendo um deles para hóspedes “classe A”. O terreno a ser construído tem a forma
de um trapézio retângulo ABCD e o setor “classe A” terá a forma de um quadrado de vértices DEFG, conforme a figura.
A

E

D

F

G

QUESTÃO 60
É comum em propriedades rurais o uso de fossas para a coleta
de esgoto doméstico. Essas fossas nada mais são do que tanques enterrados que recebem dejetos e água servida. Em uma
dessas propriedades, uma fossa está completamente cheia e
precisa ser esvaziada para que seja reutilizada com novos dejetos. Para isso são lançados nela produtos químicos por meio dos
-

B

C

Sabendo que AB = 20; BC = 25; AD = 15, a medida do lado do
quadrado para que a área “classe A” ocupe 16% da área de
todo resort deverá ser igual a:
a

4 10

b

8 2

c

8 3
8
6

d
e

22

t

quais esses dejetos se decompõem segundo a lei D(t) = m ⋅ 2 4 ,
sendo m uma constante real, t, o tempo, em dias, e D(t), a quantidade de dejetos, em quilogramas, que ainda se encontra no
tanque após t dias de tratamento. Considere que, no dia da
aplicação dos produtos, o tanque possui 4.096 kg de dejetos.
Assim, o tanque possuirá 8 kg de dejetos depois de:
a 4 dias.
d 32 dias.
b 8 dias.
e 64 dias.
c 16 dias.
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QUESTÃO 61

QUESTÃO 63

Cinquenta candidatos fizeram uma prova de conhecimentos
específicos para a seleção de um cargo público. O valor dessa
prova variou de 0 a 5 pontos. O gráfico seguinte mostra a frequência das notas nessa prova.
14

12

Frequência

12
10
8

8

10

9
6

6

Um corpo em queda livre cai de forma que a distância (d), percorrida em função do tempo (t), desde o início da queda, é
dada por d = k ⋅ t2, sendo k uma constante real. Assim, nessa
fórmula, temos que:
a d e t são grandezas diretamente proporcionais.
b d e t são grandezas inversamente proporcionais.
c d e t2 são grandezas diretamente proporcionais.
d d e t2 são grandezas inversamente proporcionais.
e k e t2 são grandezas inversamente proporcionais.
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Considere m, n e p, respectivamente, a média aritmética, a mediana e a moda dessas notas. Então, m, n e p valem respectivamente:
a 2,58, 12 e 3.
b 3,225, 12 e 3.
c 2,58, 6 e 3.
d 2,58, 12 e 1.
e 3,225, 6 e 1.
QUESTÃO 64

QUESTÃO 62
Dirceu e sua esposa Marília estão pagando cada um uma espécie de seguro que vai reembolsá-los com uma boa quantia
em dinheiro, quando completarem 80 anos, se por acaso estiverem vivos. O valor mensal pago por cada um deles não é
igual, visto que a seguradora fixa esse valor de acordo com a
probabilidade de a pessoa estar viva ou não quando tiver o direito ao resgate. De acordo com o histórico de saúde do casal,
sabe-se que a probabilidade de Dirceu viver 80 anos ou mais
é de 75% e a de Marília é de 60%. Assim, a probabilidade de a
seguradora reembolsar pelo menos uma dessas pessoas conforme rege o contrato é de:
a 54%
d 82,5%
b 60%
e 90%
c 75%

Frotas (milhões de unidades)

O gráfico seguinte apresenta a frota de veículos, em milhões de
unidades, na cidade de São Paulo entre os anos de 2011 a 2015.
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É sabido que, a cada 2.000 novos veículos que passam a compor
a frota de veículos da cidade de São Paulo, há um aumento
de 3 segundos no tempo médio de viagem entre dois locais
específicos dela. Então, entre os anos de 2011 a 2015, o tempo médio para fazer esse trajeto aumentou:
a 12 minutos.
b 18 minutos.
c 20 minutos.
d 22 minutos.
e 25 minutos.
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QUESTÃO 65

QUESTÃO 67

Em virtude do grande movimento nas praias brasileiras durante
os meses de dezembro e janeiro, a polícia militar trabalha com
um efetivo maior nesse período e nessas áreas. Um comandante foi deslocado para trabalhar em uma cidade litorânea brasileira entre os dias 5 e 11 de janeiro (sete dias) com as seguintes
condições. Irá trabalhar duas noites e 5 tardes, em dias diferentes, e, no período noturno, o trabalho não poderá ser em dias
consecutivos, para que tenha melhores condições de repouso.
Assim, o número de maneiras distintas que esse comandante
poderá fazer sua escala nessa semana de trabalho é igual a:
a 120
b 24
c 21
d 15
e 9

“E, tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do
rei Herodes, eis que uns magos vieram do oriente a Jerusalém,
Dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente, e viemos a adorá-lo.”
É esta passagem que, na tradição cristã, faz referência à Estrela
de Belém, o objeto celestial que teria guiado os Três Reis Magos até
a manjedoura em que estava o menino Jesus, no ano 1 da era cristã
(não existe o ano zero). Muito já foi discutido a respeito da viabilidade prática do fenômeno, e algumas possibilidades foram levantadas –
ela poderia ser, por exemplo, um cometa.
Adaptado de: <http://revistagalileu.globo.com>. Acesso em: 2 de mar. 2016.

O cometa Halley é visto da Terra a cada 76 anos, sendo sua última aparição em 1986. Usando apenas essa referência, o cometa Halley:
a pode ter sido a Estrela de Belém, pois também foi visto na
Terra no ano 1 da Era Cristã.
b não pode ter sido a Estrela de Belém, pois sua primeira aparição na era cristã foi no ano 4.
c não pode ter sido a Estrela de Belém, pois sua primeira aparição na era cristã foi no ano 10.
d não pode ter sido a Estrela de Belém, pois no século 1 d.C.
ele apareceu apenas uma vez.
e não pode ter sido a Estrela de Belém, pois sua última aparição antes da era Cristã foi no ano 56 a.C.

QUESTÃO 66
Em um recipiente de capacidade de 1 litro, inicialmente vazio,
são misturados dois líquidos A e B, com A ocupando

3
da ca4

pacidade do recipiente e B, a metade do que falta para enchê-lo, após o líquido A ter sido colocado. Essa mistura é repartida
em partes iguais em cinco outros recipientes, cuja capacidade
é de 200 mL cada. Feito isso, observa-se que esses recipientes
não estão completamente cheios. Então é colocado para seu
preenchimento apenas o líquido B. Dessa maneira, a razão entre a quantidade do líquido B para o líquido A que existe em
cada um desses recipientes menores é igual a:
a
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1
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c

2
3

d

1
3

e

1
2
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QUESTÃO 68
O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro) tem por missão prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, por meio da metrologia e da
avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das
relações de consumo, a inovação e a competitividade do país.
Certa ocasião, esse instituto verificou que a balança do açougue de um determinado supermercado apresentava um problema. A cada 120 g real de peso de um produto, ela marcava
5 g a mais. Assim, se ela marcou que um pedaço de carne pesava 2,25 kg, na realidade, seu peso real era de:
a 2,2 kg
b 2,16 kg
c 2,05 kg
d 1,9 kg
e 1,85 kg

QUESTÃO 69
Para ganhar o prêmio em uma promoção de uma loja, o finalista deverá retirar de uma urna, aleatoriamente, uma ficha. Nessa
urna existem 56 fichas brancas e 4 pretas. Se ele tirar uma ficha
preta, ganha o prêmio de maior valor; tirando uma ficha branca,
ganha o prêmio de menor valor. O regulamento da promoção
afirma que ele tem 25% de chances de ganhar o prêmio maior.
Para isso ocorrer, algumas fichas brancas deverão ser retiradas
da urna antes de o finalista realizar o sorteio. O total de fichas
brancas a serem retiradas é igual a:
a 44
b 40
c 36
d 32
e 20

QUESTÃO 70
Uma instituição de ensino possui cursos desde o infantil até
o ensino superior. Treze alunos dessa instituição irão representá-la em uma comemoração cívica da cidade. Entre essas
pessoas, uma tem 12 anos, duas têm 10 anos, duas têm 18 anos,
duas têm 24 anos, três têm 20 anos e três têm 6 anos. Na última
hora, ficou-se sabendo que a organização do evento exigia que
o número de participantes fosse par. Chamaram então mais um
aluno dessa instituição, fazendo com que a mediana das idades desses catorze alunos passasse a ser 17. A média aritmética das idades desses catorze alunos é igual a:
a

209
14

b

15

c

211
14

d

16

e

106
7

QUESTÃO 71
Segundo a revista Veja (edição 2.442, ano 48, no 36, de 9 de
setembro de 2015), em julho de 2011, com cem reais compravam-se 65 dólares e em setembro de 2015, com o mesmo valor, compravam-se 27 dólares. De acordo com a reportagem,
essa nota (cem reais), em comparação com o dólar, perdeu o
seu valor em torno de:
a 41,5%
b 47,5%
c 58,5%
d 72,5%
e 140%

SIMULADO amarelo · REDAÇÃO, LINGUAGENS E MATEMÁTICA

EM16_SIMAMARELO_LM.indd 25

25

15/06/16 14:40

QUESTÃO 72
Paulo, Augusto e Sandro são jogadores de basquete e medem,
respectivamente, 2,05 m, 2 m e 1,96 m. Eles estão numa fazenda, ao lado de um compartimento para armazenar grãos, que
tem a forma de um cilindro circular reto e equilátero de volume
128p m³, e

3
dele está enterrado, tendo sua altura perpendicu4

lar ao solo horizontal. Comparando as alturas desses jogadores
com a parte não enterrada do cilindro, temos que:
a os três são menores.
b dois são menores e um tem a mesma altura.
c os três são maiores.
d dois são maiores e um tem a mesma altura.
e um é maior, o outro tem a mesma altura e o terceiro é menor.

QUESTÃO 73
A lei de Beer-Lambert é uma relação usada na ótica que relaciona a intensidade luminosa ,, dada em lumens, a uma
profundidade x, dada em centímetros, e é expressa por
,
log   = -0,08x. Assim, se um fotógrafo deseja imagens
 15 
do interior de um lago e, para isso, precisa de uma luminosidade de no mínimo 0,15 lúmens, a quantos centímetros de
profundidade, no máximo, deverão estar os objetos para a
captação das imagens?
a 10
b 15
c 20
d 25
e 30

26

QUESTÃO 74
Dois corredores estão posicionados em dois pontos distintos
representados pelos pontos A(5; 5) e B(12; 19) de um plano cartesiano, cuja unidade de comprimento usada é o quilômetro.
Ambos devem sair no mesmo instante e seguir em linha reta
até o ponto C(10; 15) desse mesmo plano. Se o corredor que
partiu do ponto A fez o percurso com uma velocidade média
de 20 km/h e chegou no mesmo instante em que seu oponente no ponto final da corrida, significa que esse último empregou uma velocidade média no percurso de:
(Dado: 5 H 2,24)
a 8 km/h
b 12 km/h
c 16 km/h
d 20 km/h
e 24 km/h

QUESTÃO 75
Dezesseis pessoas vão fazer uma viagem em quatro automóveis distintos, e serão acomodadas quatro pessoas em cada um
deles. Dentre essas pessoas, estão os quatro proprietários dos
veículos que irão dirigi-los, cada um no seu. O número de maneiras de se fazer a ocupação dessas pessoas nos veículos para a viagem é um valor entre:
a 50 e 5.000.
b 5.000 e 100.000.
c 100.000 e 250.000.
d 250.000 e 400.000.
e 400.000 e 550.000.
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QUESTÃO 76

QUESTÃO 77

Um apostador investiu todo seu dinheiro em um único páreo
numa corrida de cavalo onde havia cinco animais em disputa.
O gráfico seguinte apresenta a porcentagem do dinheiro que
o apostador investiu em cada cavalo A, B, C, D e E.
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Sabe-se que, nesse páreo, o cavalo A está pagando 4,2 para 1,
ou seja, a cada real investido, o apostador recebe R$ 4,20 se
o cavalo for o vencedor; o cavalo B, C, D e E estão pagando,
respectivamente 5,5 para 1; 5,1 para 1; 3,9 para 1 e 6,75 para 1.
Sabendo que apenas o cavalo vencedor dá direito ao prêmio,
não havendo possibilidade de outra combinação qualquer, para que o apostador tenha um prêmio maior que o valor total
aplicado, basta que:
a os cavalos A, B ou E vençam.
b os cavalos B ou D vençam.
c os cavalos C ou E vençam.
d os cavalos B, C ou E vençam.
e os cavalos A ou E vençam.

Uma empresa de logística e marketing, em parceria com diversos estabelecimentos comerciais em todo o Brasil, instituiu o
programa “Points”, que consiste em pontuar o cliente a cada
compra que fizer nos estabelecimentos conveniados e depois
trocar esses “Points” por prêmios, como um computador por
6.000 “Points”. A regra é a seguinte: ao se cadastrar, a pessoa
já ganha 150 “Points”; a cada compra de R$ 4,00, é lançado 1
“Point”; indicando três pessoas ou mais para fazer o cadastro,
ela recebe 500 “Points” (esse ganho ocorre uma única vez, pela indicação total). Para o resgate do prêmio são descontados
do cliente 75 “Points”. Assim, desejando ganhar o computador da promoção, usando apenas os “Points”, uma pessoa se
cadastra e indica três amigos (os quais são aprovados pelo sistema). Então, o valor mínimo em compras nas lojas cadastradas que essa pessoa deverá realizar é de:
a	R$ 7.570,00
b	R$ 9.775,00
c	R$ 15.500,00
d	R$ 17.250,00
e	R$ 21.700,00
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QUESTÃO 78

QUESTÃO 80

Após a apresentação da orquestra de câmara em um evento,
foi servido aos presentes um delicioso licor de morango em copinhos de chocolate com a forma de um cone reto de 1 cm de
raio e 3 cm de altura. Esses copinhos eram enchidos por completo, a partir de um vasilhame com a forma de um cilindro reto de 5 cm de raio completamente cheio desse licor. A altura
desse vasilhame, sabendo que o licor contido nele foi o suficiente para encher 450 copinhos, é:
a 30 cm
b 24 cm
c 20 cm
d 18 cm
e 15 cm

Para se construir uma caixa de alumínio sem tampa, foi feito
o seguinte:
I. A partir de uma placa quadrada de alumínio, recortou-se em
cada canto um quadrado de lado 5 cm, conforme a figura.
II. As abas foram dobradas para cima ao longo das linhas pontilhadas como visto na figura, formando então essa caixa
sem tampa.
5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm

5 cm
5 cm

5 cm

Supondo que a medida dos lados da placa antes do processo é de x cm, o volume V(x) da caixa, em função de x, pode
ser dado por:
a V(x) = 5x2
b V(x) = x2 - 20x + 100
c V(x) = 5x2 - 20x + 100
d V(x) = 5x2 - 100x + 500
e V(x) = 5x2 - 50x + 125

QUESTÃO 79
Suponha que sejam iguais as probabilidades de nascimento
de um menino e de uma menina. Se um casal tem duas crianças, e uma é menina, a probabilidade de que as duas sejam
meninas é igual a:
a
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d
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6
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QUESTÃO 81
Diversas empresas, antes de lançarem seus produtos no mercado, fazem um pré-teste com eles em algumas comunidades, e
por meio de estatísticas verifica-se a aceitação ou não deles. Um
pré-teste foi realizado em uma comunidade sobre a aceitação de
um novo tipo de chocolate. Constatou-se, então, que, durante
85% do ano, ele será bem aceito. Se o chocolate for bem aceito,
a empresa lucrará em um ano a quantia de R$ 600.000,00. Caso
contrário, ela terá um prejuízo de R$ 200.000,00. Essas relações
seguem proporcionalmente ao longo de todo o ano. Assim, o
lucro esperado pela empresa em um ano é de:
a	R$ 180.000,00
b	R$ 320.000,00
c	R$ 400.000,00
d	R$ 480.000,00
e	R$ 510.000,00

QUESTÃO 82
Uma construtora está lançando a venda de imóveis em um condomínio fechado e faz uma grande promoção: a possibilidade
de financiar 100% desse imóvel com a própria construtora, que
estará cobrando juros de 8% ao ano. Um cliente interessado
num desses imóveis estudou os vários prazos de se pagarem
as prestações e optou por um no qual, ao quitar a última parcela (mensal), o valor pago seria o dobro do valor financiado.
Esse cliente optou por um financiamento de:
(Dados: log 1,08 H 0,03 e log 2 H 0,3)
a 10 anos.
d 25 anos.
b 15 anos.
e 30 anos.
c 20 anos.

QUESTÃO 83
Um animal de uma determinada espécie está sendo criado em
um laboratório em condições especiais para que possa ganhar massa. O tratamento vem evoluindo de forma eficiente,
de modo que a massa do animal em quilogramas, após t meses de tratamento, pode ser estimada de acordo com a função
M(t) =

123 + 2 ⋅ (1,8) t
. Sabendo-se que esse tratamento termi5

na quando o animal estiver com uma massa de 20% a mais do
que tinha no início, é de se esperar que esse tratamento dure
um tempo de aproximadamente:
(Dados: log 2 H 0,3 e log 3 H 0,48)
a 12 meses.
d 6,5 meses.
b 9,5 meses.
e 5,5 meses.
c 8 meses.

QUESTÃO 84
Para a construção de uma ferrovia no Oriente Médio, foram
selecionadas pela empresa brasileira responsável pela obra
5.000 pessoas, sendo 8% delas são paranaenses. Esses paranaenses foram divididos em quatro setores, de acordo com o
gráfico seguinte.
Administrativo 10%
Apoio 18%

Técnicos e
engenheiros 32%

Operários 40%

Dessa maneira, o número de operários com que o estado do
Paraná está contribuindo para essa obra é igual a:
a 1.600
d 82
b 820
e 44
c 160
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QUESTÃO 85
Uma indústria de doces tem em suas opções gomas mastigáveis na forma de cunhas esféricas como a figura seguinte.

QUESTÃO 86
Uma caixa d’água tem o formato de uma pirâmide regular de
base quadrada e altura 10 m. Por motivos de praticidade na coleta de água dessa caixa, ela será substituída por algumas pirâmides semelhantes a ela, porém de altura 2,5 m. Para que se
possa ter o mesmo volume da que será substituída, o número
de pirâmides menores que deverão ser construídas é igual a:
a 64
B 32
c 16
d 8
E 4

Cada uma dessas gomas são fabricadas com base em uma esfera de 3 cm de raio, que é dividida em 15 cunhas esféricas.
A densidade de cada goma é de 2,5 g/cm3. então, para que
elas sejam vendidas em pacotes de 50 unidades, esse pacote deverá conter aproximadamente:
(Dado: p = 3)
a 1,5 kg.
B 1 kg.
c 0,9 kg.
d 0,75 kg.
E 0,6 kg.

QUESTÃO 87
A telefonia móvel no Brasil está em plena expansão e, cada vez
mais, as operadoras diversificam seus planos para atrair novos
clientes ou manter os que já possuem. Uma dessas operadoras oferece aos seus clientes quatro planos de tarifas para ligações locais de acordo com a tabela seguinte:
designação
do plano

Valor mensal
fixo

Minutos mensais
incluídos

Valor de cada
minuto excedente

A

r$ 37,00

50

r$ 0,50

B

r$ 55,00

100

r$ 0,40

C

r$ 76,00

200

r$ 0,35

D

r$ 90,00

300

r$ 0,30

Se um cliente dessa operadora optou pelo plano C e a sua conta
num determinado mês foi de r$ 163,50, somente com ligações
locais, então essa pessoa usou o telefone para esse fim durante:
a 280 minutos.
B 350 minutos.
c 400 minutos.
d 420 minutos.
E 450 minutos.
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QUESTÃO 88
Dois radares da Polícia Florestal de uma determinada região
acusaram sinais de incêndio por intermédio de seus radares.
O primeiro radar detectou em sua tela plana, com a representação do plano cartesiano, que está ocorrendo um incêndio
às margens da rodovia retilínea representada pela equação
2x - y + 7 = 0. Já o segundo radar, com as mesmas características do primeiro, verificou outro incêndio também às margens
de uma rodovia reta representada pela equação 6x - 3y - 7 = 0.
Então, os incêndios estão ocorrendo:
a na mesma rodovia.
b em rodovias diferentes, porém paralelas.
c em rodovias não paralelas e não perpendiculares.
d em rodovias perpendiculares.
e em rodovias paralelas, porém sem saber se são distintas ou
as mesmas.

QUESTÃO 90
Uma panela de altura h e área da superfície interna A é tampada e imediatamente levada até um dos queimadores acesos de
um fogão. O fluxo de calor q, dentro da panela, é diretamente proporcional à área da superfície interna dela e a diferença
de temperatura Dt é inversamente proporcional à altura da panela. A constante de condutibilidade k varia de acordo com o
material de que a panela foi feita. Então, uma expressão que
determina o fluxo de calor dentro da panela é:
a
b
c

k ⋅ A ⋅h
Dt
k ⋅ A 2 ⋅ Dt
q=
h
k ⋅ A ⋅ Dt
q=
h

q=

d

q = k ⋅ A ⋅ Dt ⋅ h

e

q=

k ⋅ Dt ⋅ h
A2

QUESTÃO 89
Um edifício possui quatro andares e cada andar possui quatro apartamentos, sendo dois de frente para a rua onde está
construído e dois de fundo para essa rua. Os da frente têm
160 m2 de área construída, e os do fundo têm 60% da área
dos da frente. Os gastos comuns do edifício (condomínio) esse mês foram de R$ 14.400,00 que deverão ser divididos proporcionalmente à área de cada apartamento. Assim, o preço
do condomínio nesse mês de um apartamento de frente supera o de um de fundo em:
a	R$ 180,00
d	R$ 450,00
b	R$ 280,00
e	R$ 540,00
c	R$ 360,00
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Rascunho da redação
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