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PROPOSTA DE REDAÇÃO

QUE

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 Violência urbana 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.
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Texto 1
O médico Jaime Gold, de 57 anos, esfaqueado na noite desta terça-feira (19) na Lagoa, na Zona Sul do Rio, não resistiu aos ferimentos e
morreu nesta quarta-feira (20). De acordo com a Polícia Civil, a vítima andava de bicicleta quando foi abordada por dois adolescentes. Mesmo sem reagir, ele foi atacado na barriga e no braço.
[…] A morte do ciclista provocou comoção e revolta nos atletas e moradores da Lagoa. Através das redes sociais, o grupo convoca os cariocas para protestos contra a violência na região. A ação tem o objetivo de mobilizar as autoridades da segurança pública do estado para
reagir aos constantes assaltos.
Ataques desse tipo tornaram-se frequentes na Lagoa. No fim do mês passado, um adolescente de 14 anos também foi ferido com uma
faca. Ele e um amigo andavam de bicicleta quando foram rendidos por quatro jovens. No mesmo dia, outro homem foi roubado e esfaqueado na Lagoa.
Em outubro do ano passado, um estudante teve o pulmão perfurado quando tentou fugir de sete adolescentes. E em junho, um comerciante foi roubado e baleado. Ele levou um tiro na mão, outro na cabeça e perdeu a visão do olho esquerdo.
Disponível em: http://g1.globo.com (acesso em 10 out. 2015)

Disponível em: www.mundoeducacao.com (acesso em 10 out. 2015)

Texto 3
Dados do Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) recém-divulgados pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Observatório de Favelas e Laboratório de Análise da Violência, da Universidade do estado do Rio de Janeiro (LAV-UERJ), apontam que cerca de 37 mil adolescentes serão mortos no Brasil até 2016. Os números revelam
que as maiores vítimas serão jovens do sexo masculino e negros, e grande parte deve morrer por arma de fogo. Mas, para conter o problema
da violência, existem alguns desafios. Atuar nos fatores determinantes, formar profissionais, fortalecer políticas locais e adequar o Programa
de Saúde da Família (PSF) são alguns pontos elencados como primordiais pela doutora em Saúde Pública e coordenadora do Laboratório de
Estudos em Violência e Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Dra. Maria Luiza Carvalho de Lima.
As violências interpessoais, tais como os homicídios e os acidentes de trânsito, são as formas mais frequentes no Brasil, devido a diferenças regionais na sua magnitude e na sua distribuição espacial, atenta dra. Maria Luiza.
[…]
Como reverter essa situação é uma pergunta extremamente complexa, pois tudo que é engendrado pela sociedade deve ser desconstruído socialmente, pondera a especialista ao defender que as políticas de governo, nas suas várias esferas setoriais, deveriam realizar cada vez
mais práticas de planejamento intersetoriais, visando à implementação das políticas públicas sociais. Ela enumera alguns pontos importantes
como: estímulo à educação e ao transporte público de qualidade; diminuição do déficit habitacional; práticas de mediação de conflitos e de
solidariedade etc. para mudar essa realidade.
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Texto 2
[…]
A violência urbana tem ocasionado a morte de milhares de jovens no Brasil, é o principal fator de mortandade dessa faixa etária.
A criminalidade não é um “privilégio” exclusivo dos grandes centros urbanos do país, entretanto o seu crescimento é largamente maior do
que em cidades menores. É nas grandes cidades brasileiras que se concentram os principais problemas sociais, como desemprego, desprovimento de serviços públicos assistenciais (postos de saúde, hospitais, escolas etc.), além da ineficiência da segurança pública. Tais problemas
são determinantes para o estabelecimento e proliferação da marginalidade e, consequentemente, da criminalidade que vem acompanhada
pela violência.
Os bairros marginalizados das principais cidades brasileiras respondem por aproximadamente 35% da população nacional, nesses locais
pelo menos a metade das mortes são provocadas por causas violentas, como agressões e homicídios. Isso é explicado quando nos deparamos com dados de São Paulo e do Rio de Janeiro, onde 21% de todas as mortes são provenientes de atos violentos.
Essa situação retrata a ineficiência do Estado, que não tem disponibilizado um serviço de segurança pública eficaz à sua população.
Enquanto o poder do Estado não se impõe, o crime organizado se institui como um poder paralelo, que estabelece regras de ética e conduta própria, além de implantar fronteiras para a atuação de determinada facção criminosa.
Algumas cidades do país apresentam um percentual de mortandade proveniente de atos de violência que equivale aos do Iraque, país
em guerra.

Disponível em: www.sbmt.org.br (acesso em 10 out. 2015)

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 do tema proposto.
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OPÇÃO INGLÊS (1 A 5)
QUESTÃO 1
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Leia o texto a seguir.

Born in the USA
Born down in a dead man’s town
The first kick I took was when I hit the ground
You end up like a dog that’s been beat too much
Till you spend half your life just covering up now
Born in the USA.
I was born in the USA.
I was born in the USA.
Born in the USA, now
Got in a little hometown Jam
So they put a rifle in my hand
Sent me off to a foreign land
To go and kill the yellow man
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Music and lyrics by Bruce Springsteen.
Fonte: www.springsteenlyrics.com
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Observe a imagem a seguir para responder à questão.
Maciej Sojka/Shutterstock

ut. 2015)

The answer to π multiplied by
the circumference of the South
Pole is 3.752 pilchards!

ut. 2015)
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Ao ler esse trecho, durante a realização de uma pesquisa sobre
as origens do café, um estudante descobriu que:
A as cabras de um monge foram as primeiras a comer os grãos
de café.
B há comprovação documentada sobre a origem da popular
bebida.
C a bebida teve sua origem na Europa e depois se espalhou
pelo mundo.
D o comportamento das cabras mudava após o consumo dos
grãos de café.
E o monge deixava os grãos de molho por bastante tempo
antes de beber o café.

Don’t be stupid! It’s 2.945.
QUESTÃO 4
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According to popular legend, the origin of coffee can be traced to
the day, maybe a thousand years ago, when an Abyssinian (Ethiopian)
goatherd named Kaldi observed his goats prancing and frolicking
about. Kaldi had previously found the behavior of his goats to be
“irreproachable,” so he knew that something unusual was going on.
When Kaldi investigated, he saw that the goats were merrily
eating the red berries and shiny leaves of an unfamiliar tree. Kaldi
decided to try some, and when he did he joined the dancing goats
and became “the happiest herder in happy Arabia.”
Some time later, a passing monk observed Kaldi and the goats.
When Kaldi told him about the berries, the monk thought they might
be the answer to his prayers — literally. It seems that the monk was
always falling asleep in the middle of prayers. When he ate the berries,
he stayed awake.
The unnamed monk came up with the idea of drying and boiling
the berries to make a beverage. His fellow monks loved the new
drink because it encouraged them to pray — and it tasted good too.
Disponível em: www.coffeecrossroads.com (acesso em 13 out. 2015)

A letra da canção ”Born in the USA” demonstra clara crítica contra:
A o envio de jovens americanos despreparados à guerra.
B o sistema de recrutamento das forças armadas americanas.
C o desinteresse do governo pelas famílias dos soldados mortos.
D os interesses econômicos por trás do recrutamento de jovens.
E o comportamento dos soldados americanos nas guerras.
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QUESTÃO 3
Leia o texto a seguir para responder à questão.

Leia o texto a seguir.

Hey, guys! Both of you are right! It’s 3.752 on a spring
tide and 2.945 on a neap tide. But if we consider global
warming, then the answer is 471. Can you believe that?

Por meio da leitura do quadrinho, pode-se constatar que:
A é preciso interferir na situação climática enfrentada pelos
golfinhos.
B o número de peixes para alimentar os golfinhos está diminuindo.
C o aquecimento global interfere bastante na vida dos golfinhos.
D os golfinhos brigam constantemente por questões territoriais.
E os golfinhos são muito pouco afetados pelo aquecimento
global.

Still I rise (by Maya Angelou)
You may shoot me with your words,
You may cut me with your eyes,
You may kill me with your hatefulness,
But still, like air, I’ll rise.
Disponível em: www.poets.org (acesso em 13 out. 2015)

Por meio dos versos do poema “Still I rise”, de Maya Angelou,
é possível afirmar que a poetisa americana expressa:
A mágoa e tristeza.
B saudade e angústia.
C resignação e submissão.
D garra e superação.
E retraimento e vergonha.
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QUESTÃO 5

QUE

OPÇÃO ESPANHOL (1 A 5)

Leia o texto a seguir.

Runners raise over £50.000 for CALM at British 10k 2015
We were utterly overwhelmed by the extraordinary efforts of
our CALM (Campaign Against Living Miserably) runners and cheer
team at the British 10k this year. London’s streets turned a splendid
shade of orange as 130 runners pounded the pavement on Sunday
morning, raising over £50.000 for CALM – an amazing amount that
will fund thousands of potentially life saving calls to our helpline and
web chat service.
A huge thank you also to our brilliant cheer team, who kept the
runners going with their flag waving and whooping, ensuring CALM
were by far the loudest and most visible charity there. Fantastic job,
well done everyone!
It was also fantastic to meet so many of you in the pub afterwards,
as it’s great to put faces to names and thank you personally for your
support.
A final thanks to Hannah, Heather and David for taking such
brilliant photos, Emma Cooper for her balloon skills, and Emma
Norman and Unilever/TMW for the goody bag treats. Last but by
no means least, a HUGE thanks to Andy Walker, our volunteer 10k
Coordinator, who played such an integral part in making this year such
a resounding success. Cheers!
Disponível em: https://thecalmzone.net (acesso em 13 out. 2015)

O texto sobre uma maratona que aconteceu na Inglaterra e
propiciou benefícios a uma campanha filantrópica, a CALM,
objetiva:
A divulgar a grandiosidade do evento e sua repercussão.
B agradecer a participação e a arrecadação de dinheiro na
maratona.
C solicitar mais doações aos patrocinadores da maratona.
D destacar a participação e o desempenho de alguns
corredores.
E abrir as inscrições para a participação na próxima maratona.

Leia o

QUESTÃO 1
Leia o texto a seguir.

Las filiales de Facebook y Twitter en España
ingresan solo siete millones
Facebook Spain y Twitter Spain, las filiales españolas de las dos
redes sociales más populares, declaran como ingresos una mínima
parte del negocio que generan en el mercado español. Como otras
empresas tecnológicas y de Internet, aprovechan la falta de localización
de su negocio para facturar sus ingresos desde Irlanda, con una
fiscalidad mucho más favorable, y mantener en España una pequeña
estructura. Según las cuentas aprobadas por sus socios, los ingresos de
ambas firmas en 2014 en España fueron de solo 7 millones de euros.
El negocio digital escapa a la fiscalidad tradicional. Los países
industrializados están buscando fórmulas para evitar lo que denominan
erosión de bases imponibles y traslado de beneficios. Entretanto,
de una forma completamente legal, las grandes multinacionales
de internet continúan aprovechando los resquicios que les deja la
normativa para tributar el mínimo posible y facturar sus ingresos
donde más les conviene.
Tanto Facebook Spain como Twitter Spain han multiplicado los
ingresos que declaran en España, pero siguen en niveles mínimos en
comparación con el volumen de negocio que generan en el mercado
español. En los dos casos, sus ingresos son facturados a otras empresas
del grupo por los servicios de soporte, marketing y similares que las
filiales españolas prestan.

O artigo objetiva informar que:
A grandes redes sociais estão recrutando novos funcionários.
B pequenas filiais não geram arrecadação de impostos.
C novas empresas devem aderir à nota fiscal eletrônica.
D altos investimentos nem sempre geram o retorno esperado.
E grandes multinacionais criam estratégias de tributação.

Leia o texto a seguir para responder à questão.

Auge digital
Los videojuegos, la tecnología aplicada a la salud y el
“big data” crean nuevos estudios
Imagine que acude al oftalmólogo y en lugar del chequeo
habitual, le ponen a jugar al Tetris. Pero no para pasar el rato sino
para comprobar la salud de su vista. Ese ha sido el resultado de un
proyecto de simulación interactiva en tiempo real de siete estudiantes
de Ingeniería Informática de la escuela internacional Digipen, junto
a varios optometristas, cuyo invento, financiado por la empresa de
salud visual Davalor, permite medir hasta 75 parámetros optométricos
a través de juegos interactivos. El desarrollo de videojuegos junto con
la ingeniería aplicada a la salud o los análisis big data son algunos de
los ámbitos tecnológicos que están dando lugar a nuevos grados en
la universidad española.
Fonte: El país, 6 de julio de 2015.

De acordo com o texto:
A a visita ao oftalmologista moderniza-se cada vez mais.
B os médicos têm adaptado os consultórios instalando jogos
virtuais.
C a revisão ocular agora é feita por meio de jogos de videogames.
D a Espanha tem cursos que usam dados de videogames
para a saúde.
E a engenharia aumenta o nível dos cursos universitários na
Espanha.
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Disponível em: http://economia.elpais.com (acesso em 13 out. 2015)

QUESTÃO 2

4

[…
traje n
laterale
Barcel
del tur
que Jo

18/12/15 15:31

QUE

Leia o

[…
El
condic
Se
más có
Ne
porque
airead
Ap
algo e
Se
Es
y niños
los cult
[…

Consi
ra um
tagen
A um
pr
B um
pr
C um
al
D um
ce
E um
ta

as dos
mínima
o otras
zación
n una
queña
sos de
euros.
países
minan
tanto,
onales
deja la
gresos

do los
mos en
ercado
presas
que las

QUESTÃO 3

QUESTÃO 5

Leia o texto a seguir.

Cinco décadas de amor
Serrat, como un patriarca venerado, desató la emoción
en el primero de sus conciertos en el Grec barcelonés
[…] Plantado en escena, separado de sus cinco músicos, bajo su
traje negro y con la sombra doblemente proyectada por los focos en los
laterales de su figura, algo personal le sumó al malestar ante tanta codicia,
Barcelona i jo le rindió ante su ciudad, menos doméstica desde la llegada
del turismo. Fue tan simbólico que explicó por qué Serrat es mucho más
que Joan Manuel Serrat, el cantante que volvió al Grec, a su casa.
Disponível em: http://ccaa.elpais.com (acesso em 13 out. 2015)

O texto apresenta o fragmento de um artigo de jornal espanhol com o intuito de:
A informar aos leitores sobre o show do cantor Manuel Serrat,
o qual ocorreu na cidade natal dele.
B prevenir o telespectador sobre a realização de um espetáculo que pode suscitar polêmica entre os leitores do jornal.
C demonstrar a qualidade de uma apresentação baseada na
biografia do artista que passou parte de sua vida viajando.
D salientar o sucesso de uma equipe de produção que dura
mais de 50 anos de apresentações pelo mundo todo.
E descrever o cenário que o expectador espera encontrar depois de 50 anos de carreira do cantor e compositor.
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QUESTÃO 4

Leia o texto a seguir para responder à questão.

Sardinas, el pescado del verano
El verano es temporada de sardinas. Buena parte de las festividades
o reuniones estivales de numerosas zonas del país se coronan con una
buena sardinada. De carne sabrosa y rica en grasa saludable, es uno
de los alimentos indicados para bajar el colesterol y, además, es una
opción perfecta para las preparaciones a la parrilla o a la plancha. Por lo
general, se consume fresca, ya sea entera o, en el caso de los ejemplares
de mayor tamaño, en filetes. Sea cual sea la técnica de asado utilizada,
todas buscan lo mismo: que este pequeño pescado quede jugoso.
[…]
La sardina se comercializa de diferentes maneras, aunque las
más comunes son frescas o en conserva. Si se adquiere fresca, la
consistencia de su carne debe ser firme al tacto, ojos brillantes y que no
estén hundidos, de un olor marino poco pronunciado y que la escama
esté pegada al pescado. Puesto que se deterioran con facilidad, no
conviene guardar las sardinas más de dos días. Lo más recomendable
es comprarlas en el último momento antes de volver a casa.
Disponível em: www.consumer.es (acesso em 13 out. 2015)

A revista espanhola Consumer publicou um artigo com diversas informações sobre a sardinha. O trecho destaca, entre outras informações sobre esse peixe:
A os principais nutrientes.
B as diferentes formas de consumo.
C as áreas de maior aparição.
D a temporada de suas festividades.
E as características do peixe fresco.

Leia o texto a seguir.

Huertos urbanos verticales
Producir frutas, verduras o plantas aromáticas en casa
es posible con los sistemas de cultivo vertical

[…]
El cuidado y la recolección se hacen en casa y se adapta a las
condiciones y el presupuesto de cada uno.
Se le puede sacar mucho rendimiento a pequeños espacios, y es
más cómodo que el cuidado de los cultivos a ras de tierra.
Necesita menos mantenimiento que un huerto convencional: no solo
porque es más pequeño, sino porque aprovecha más el espacio y está más
aireado, de manera que dificulta la entrada de malas hierbas y parásitos.
Aprovecha mejor la luz: al estar en altura le llega más la luz solar,
algo especialmente importante en invierno.
Se convierte en una forma ecológica y barata de decorar el domicilio.
Es un sistema práctico y cercano de educación ambiental para mayores
y niños, en especial para estos últimos, que pueden responsabilizarse de
los cultivos y descubrir el funcionamiento de las cosechas y el ciclo natural.
[…]
Disponível em: www.consumer.es (acesso em 13 out. 2015)

Considerando a tendência urbana de se buscarem soluções para um cultivo adaptado, o texto aponta para uma série de vantagens que se resume a:
A um aproveitamento de espaços vazios para se obter uma
produção rentável em sua própria residência.
B uma maneira ecológica e econômica de se produzirem as
próprias frutas e verduras em espaços pequenos.
C uma utilidade nutritiva proveniente da necessidade de se
alimentar de modo mais saudável.
D um propósito nobre e criativo de manter espécies que crescem no alto dos edifícios da cidade.
E um guia clássico de como os jardins verticais devem ser instalados pelo proprietário da residência.

QUESTÃO 6
Oh retrato da morte, oh noite amiga
Por cuja escuridão suspiro há tanto!
Calada testemunha de meu pranto,
De meus desgostos secretária antiga!
Pois manda Amor, que a ti somente os diga,
Dá-lhes pio agasalho no teu manto;
Ouve-os, como costumas, ouve, enquanto
Dorme a cruel, que a delirar me obriga:
E vós, oh cortesãos da escuridade,
Fantasmas vagos, mochos piadores,
Inimigos, como eu, da claridade!
Em bandos acudi aos meus clamores;
Quero a vossa medonha sociedade,
Quero fartar meu coração de horrores.
Oh retrato da morte, oh noite amiga
Bocage

Sabendo-se que Bocage é um poeta que pertence ao Arcadismo, podemos afirmar que o soneto citado:
A apresenta características bem típicas desse movimento literário, expondo sua atração pela morte e por seres do além.
B mostra um estado de espírito do eu lírico racional e equilibrado,
que vive em contato pacífico com os elementos da natureza.
C utiliza as funções metalinguística e poética em seus versos.
D pode ser considerado um soneto lírico-amoroso, pela temática que desenvolve ao declarar-se à mulher amada.
E foge às características árcades pelos temas explorados e
pelas características do eu lírico.
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QUESTÃO 7

QUESTÃO 8

É compreensível que a sociedade acredite nas soluções “fáceis”
para aliviar o seu pânico. Mas não podemos permitir que o sintoma
da violência, que tem entre as suas causas o tímido investimento governamental na erradicação da pobreza e na melhoria da educação,
do lazer e da geração de emprego, condene nossos meninos e meninas a um sistema carcerário falido, no qual a possibilidade de recuperação do ser humano como cidadão é comprovadamente nula.
Inimputabilidade não significa irresponsabilidade. Pelo contrário.
As pessoas com menos de 18 anos autoras de atos infracionais respondem por suas práticas segundo um ordenamento jurídico especial,
o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Essa lei, considerada pela ONU como a mais avançada do mundo no que diz respeito
à proteção da infância e da juventude, prevê medidas socioeducativas que vão da advertência à privação de liberdade por, no máximo,
três anos, passando também pela prestação de serviços comunitários e reparação do dano.
Disponível em: www.folha.uol.com.br (acesso em 16 out. 2015)

O artigo “Infância ameaçada”, de Rita Camata, versa sobra a
redução da maioridade penal. No trecho apresentado, a autora procura convencer o leitor de:
A buscar soluções fáceis para resolver o problema da violência juvenil.
B isentar o menor da obrigação de responder pelas próprias
ações.
C refletir sobre as razões que levam o menor a se adequar aos
valores sociais.
D ir de encontro à redução da maioridade penal, por causa
do fracasso do sistema carcerário.
E defender a incapacidade do menor de compreender o que
é ilícito.

QUE

O poeta da roça
Sou fio das mata, cantô da mão grosa
Trabaio na roça, de inverno e de estio
A minha chupana é tapada de barro
Só fumo cigarro de paia de mio.
Sou poeta das brenha, não faço o papé
De argum menestrê, ou errante cantô
Que veve vagando, com sua viola,
Cantando, pachola, à percura de amô.
Não tenho sabença, pois nunca estudei,
Apenas eu seio o meu nome assiná.
[…]
Patativa do Assaré

Os versos de Patativa do Assaré expressam, em relação ao conteúdo de sua mensagem, algumas características que identificam a presença da função emotiva da linguagem, o que
também ocorre em:

No pe
deixo
zou-s
no so
que p
ção d
ra des
A er
de
B re
C en
D ca
do
E é
no

A Guardo o lencinho branco

Que esquecestes ao me abandonar
Manchado assim pelo carmim
Que tirei dos meus lábios
Quando te beijei

QUE

Guardei teu lencinho para me lembrar
Do beijo que nele deixamos ficar.
[…]
Frederico Esposito, “Lencinho querido (el panuelito)”.

B

Vai sem direção
Vai ser livre
A tristeza não, não resiste
Solte os seus cabelos ao vento, não olhe pra trás
[…]
Marisa Monte, “O que você quer saber de verdade”.

C

A linguagem
na ponta da língua,
tão fácil de falar
e de entender.
A linguagem
na superfície estrelada de letras,
sabe lá o que ela quer dizer?
[…]

Os ob
volvim
tuetas
30 mi
A co
a
B ca
C co
ra
as
D co
to
E po
ria

Carlos Drummond de Andrade, “Aula de português”.

D Olá, como vai?

Eu vou indo e você, tudo bem?
Tudo bem eu vou indo correndo
Pegar meu lugar no futuro, e você?
Tudo bem, eu vou indo em busca
De um sono tranquilo, quem sabe …
Quanto tempo… pois é…
Quanto tempo…
[…]

QUE

Leia o

Paulinho da Viola, “Sinal fechado”.

E

João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.

Da
sinar,
Enqua
dem s
equiva
senvo
a soci
Bottel
deral
turma
as aula

Carlos Drummond de Andrade, “Quadrilha”.
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o Assaré

o conideno que

uelito)”.

erdade”.

QUESTÃO 9
No período Neolítico ou Idade da Pedra Polida, o ser humano
deixou de ser nômade para ter uma vida sedentária e organizou-se em comunidades. O crescente domínio do ser humano sobre técnicas e materiais manifestou-se na habilidade com
que passou a executar diferentes atividades, como a fabricação de peças de cerâmica, tecelagem e construções. A pintura desse período:
A era feita no interior das moradias ricamente decorada com
desenhos coloridos e realistas.
B representava os animais com extremo naturalismo.
C encontra-se no interior da gruta de Lascaux.
D caracteriza-se por uma tendência à geometrização, chegando à abstração.
E é caracterizada pela superposição de imagens com contorno negro forte.

B

C

D

E

A dança possibilita ao aluno conhecer melhor o próprio corpo, melhorar sua expressão corporal e ainda interagir com
os demais colegas de turma, facilitando a sociabilidade.
O uso da dança só terá efeito no desenvolvimento motor
dos alunos e trará resultados se ela for trabalhada em conjunto com a disciplina de artes.
Adotada como forma de oferecer educação corporal e física
às pessoas de diferentes idades, a dança precisa de regras
rígidas, para não se tornar apenas brincadeira.
Ao possibilitar ao aluno a descoberta das potencialidades
de seu corpo, a dança usada nas aulas de educação física
pode ser definida como uma expressão da disciplina de arte que permite a quebra da timidez.
A dança é uma linguagem do corpo e, na educação física,
deve prioritariamente oferecer aos alunos meios de ampliarem sua sociabilidade.

QUESTÃO 12
QUESTÃO 10
Os objetos pré-históricos nos permitem acompanhar o desenvolvimento da preocupação estética do ser humano. As estatuetas mais antigas já encontradas datam de aproximadamente
30 mil anos. A arte escultórica da Pré-História tinha:
A como material mais usado para sua produção a madeira e
a resina.
B caráter religioso e utilitário.
C como característica principal a representação das figuras masculinas em pedra e marfim, com destaque para
as formas exuberantes.
D como característica mais evidente a delicadeza dos elementos decorativos.
E por tradição produzir recipientes usados como urnas funerárias decorados com figuras humanas e padrões geométricos.

tuguês”.

chado”.

A

QUESTÃO 11
Leia o texto.

Dançar é uma das maneiras mais divertidas e adequadas para ensinar, na prática, todo o potencial de expressão do corpo humano.
Enquanto mexem o tronco, as pernas e os braços, os alunos aprendem sobre o desenvolvimento físico. Introduzir a dança na escola
equivale a um tipo de alfabetização. “É um ótimo recurso para desenvolver uma linguagem diferente da fala e da escrita, aumentar
a sociabilidade do grupo e quebrar a timidez”, afirma Atte Mabel
Bottelli, professora da Faculdade Angel Viana e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o melhor: o trabalho pode ser feito com
turmas de todas as idades e de forma interdisciplinar, envolvendo
as aulas de artes e de educação física.

Leia os textos que seguem.

Temos como conhecimento específico da educação física escolar a cultura corporal, e como conteúdos, o jogo, o esporte, a luta,
a ginástica, a dança e outras formas de manifestações corporais.
Disponível em: www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br (acesso em 10 out. 2015)

O movimento é a possibilidade que o ser humano tem de poder
transmitir seus sentimentos. […] A dança nasce da necessidade de
se dizer o indivisível, revelando através dos gestos e da sua forma
de expressão corporal estes sentimentos e emoções. […]
A dança no contexto escolar implica entender que esta é primeiramente construção cultural sobre a qual são empregadas diferentes marcas de diferentes tempos, espaços, grupos sociais,
étnicos etc.
Disponível em: www.uel.br (acesso em 10 out. 2015)

Analisando os textos, é possível afirmar que:
A a dança constitui apenas uma forma de desenvolver o corpo
ainda que alguns defendam o fato de ela poder ser usada
como instrumento para promover a arte, a cultura e fazer o
resgate histórico de grupos sociais.
B é preciso primeiro conhecer a história e a cultura de grupos
étnicos e sociais para que se possa usar a dança como expressão corporal e artística desses grupos na educação física.
C a dança ainda é vista dentro da educação física apenas como um instrumento de desenvolvimento do corpo, assim
como a ginástica e os jogos em geral, mas precisa ser usada como meio para expressar sentimentos e resgatar a cultura e a história dos mais diversos grupos sociais e étnicos.
D a expressão dos sentimentos dos alunos só é possível na
educação física quando os jogos, a ginástica e outros esportes são aplicados aliados à dança.
E tanto os esportes quanto a dança podem ser usados para
promover a interação social, desde que isso seja feito por
meio de gestos que reflitam os sentimentos das pessoas.

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br (acesso em 10 out. 2015)

adrilha”.

Analise as alternativas a seguir e aponte qual delas resume de
maneira mais precisa o texto.
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QUESTÃO 13
Acordo ortográfico é discutido no Senado
[…]
De minha parte, procurei demonstrar que a adaptação ao acordo
vem ocorrendo de maneira tranquila entre os profissionais da imprensa e que as dificuldades que se apresentam exigem de nós, professores, sair do “piloto automático” e buscar novas formas de explicar.
Assumi um ponto de vista inverso ao do professor Pimentel. Para ele,
é preciso simplificar a ortografia para que o professor consiga ensiná-la. No meu entender, precisamos melhorar as nossas aulas — e isso
quer dizer mudar o enfoque do ensino de língua.
O suposto argumento de que uma ortografia calcada na fonética
é mais lógica e, portanto, mais fácil de apreender e menos custosa,
inclusive do ponto de vista financeiro, peca por ser simplista. É simplista por pressupor que o problema da alfabetização se resolva com
o ensino do bê-á-bá em alguma cartilha. É simplista por menosprezar
a dimensão do problema, ao supervalorizar a capacidade de decodificação de letras sem se importar com o processo de letramento. Como
lidar com o analfabetismo funcional? Esse é o verdadeiro desafio.
Disponível em: http://thaisnicoleti.blogfolha.uol.com.br (acesso em 16 out. 2015)

Pelas afirmações da linguista, podemos concluir que a dificuldade em se assimilar o novo acordo se concentra:
A no professorado, que não só não assimilou as novas mudanças, mas também não concorda com elas.
B nos profissionais da imprensa, que não conseguem se adaptar facilmente às novas mudanças.
C nos professores, que não saem do piloto automático e são
simplistas em relação à alfabetização.
D no fato de a ortografia não ser baseada na fonética, o que
seria mais lógico e mais simples.
E no processo de letramento atual, que produz indivíduos incapazes de compreender textos simples.

QUESTÃO 14
Importância e função do registro escrito
Mediados pelo registro deixamos nossa marca no mundo. Há muitos tipos de registros, em linguagens verbais e não verbais. Todos,
quando socializados, historificam a existência social do indivíduo. Ainda mediados por nossos registros, tecemos o processo de apropriação de nossa história, a nível individual e coletivo.
A criança tem seu espaço de registro, reflexão, concretização de
seu pensamento, no desenho, no jogo e na construção de sua escrita.
Esta tarefa formaliza, dá forma, comunica o que pensa, para refletir,
rever, revisar, aprofundar, construir o que ainda não conhece: o que
necessita aprender.
A escrita materializa, dá concretude ao pensamento, dando condições assim de voltar ao passado, enquanto se está construindo a
marca do presente. Mediados por nossos registros armazenamos informações da realidade, do objeto em estudo, para poder pensá-lo e
apreendê-lo, construindo o conhecimento antes ignorado.
O registro escrito obriga o exercício de ações — operações mentais de classificação, ordenação, análise, obriga a objetivar e sintetizar,
trabalhar a construção da estrutura do texto, a construção do pensamento. Somente nesse exercício disciplinado, cotidiano, solitário (mas
povoado de interlocutores) do escrever, pode-se evitar, lutar contra a
“vagabundagem do pensamento”. A escrita disciplina o pensamento

8

para a construção do conhecimento e do processo de autoria. Uma
coisa é ser escrito-reprodutor e reapresentador da linguagem escrita.
Outra é, no exercício disciplinado do escrever, tornar-se escritor-sujeito-produtor de linguagem escrita.
A reflexão, o registro do pensamento envolve a todos: crianças,
professores, educadores… Cada um, no seu espaço diferenciado, pensa, escreve a prática e faz teoria, onde o registro da reflexão, concretização do pensamento, é seu principal instrumento na construção da
mudança e apropriação de sua história.
Madalena Freire, educadora. Disponível em: http://nevescastroeducadorablog.
blogspot.com.br (acesso em 16 out. 2015)

A estrutura do texto, seu conteúdo, o suporte de veiculação e
a escolha vocabular da autora dão ao leitor do texto indicação
de que está lendo:
A uma crônica literária.
B um relato pessoal.
C um relatório científico.
D uma crônica argumentativa.
E um artigo.

QUESTÃO 15
Tudo cura o tempo, tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere,
tudo acaba. Atreve-se o tempo às colunas de mármore, quanto mais
a corações de cera! São as afeições como as vidas, que não há mais
certo sinal de haverem de durar pouco, que terem durado muito. São
como as linhas, que partem do centro para a circunferência, que, quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso os antigos sabiamente pintaram o amor menino: porque não há amor tão robusto que
chegue a ser velho. De todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco, com que já não atira;
embota-lhe as setas, com que já não fere; abre-lhe os olhos, com que
vê que não via; e faz-lhes crescer as asas com que voa e foge. A razão natural de toda essa diferença é porque o tempo tira a novidade
às coisas, descobre-lhe os defeitos, enfastia-lhe o gosto, e basta que
sejam usadas para não serem as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso,
quanto mais o amor? O mesmo amar é causa de não amar e ter amado muito, de amar a menos.
VIEIRA, Padre Antônio. Sermões. São Paulo: Editora das Américas. p. 169-170.

O texto de Padre Antônio Vieira — escritor, orador e missionário do século XVIII — relaciona os temas do amor e do tempo.
Segundo ele, a temporalidade é responsável por:
A eternizar o amor, sentimento essencial da vida humana.
B cegar o indivíduo para os defeitos do ser amado.
C manter intacta a graça inicial da relação amorosa.
D acentuar a finitude do amor e de tudo que pertence ao mundo sensível.
E antecipar as ideias neoplatônicas do mundo inteligível.

SIMULADO AZUL · REDAÇÃO, LINGUAGENS E MATEMÁTICA

EM16_SIMAZUL_LM.indd 8

QUE

A arte
nuida
afirma
dos o
ornam
A de
so
pu
B re
as
C es
ná
pa
en
D de
so
E ap
hu
es

18/12/15 15:31

QUE

O gra
roman
lizaçã
nômic
e orie
corret
A o
a
B as
C as
tu
D os
çã
E as
ou

. Uma
scrita.
critor-

anças,
o, penoncreção da

orablog.
ut. 2015)

ção e
cação

QUESTÃO 16
A arte e a arquitetura do Egito Antigo estavam ligadas à continuidade da vida após a morte. Aos poucos, foi se definindo e
afirmando um código de convenções figurativas que dirigia todos os trabalhos voltados às construções dos edifícios e a sua
ornamentação. Os antigos artistas egípcios:
A decoravam os zigurates, torres altas e escalonadas com acesso por escadarias laterais para que os príncipes-sacerdotes
pudessem se encontrar com as divindades.
B retratavam a figura dos faraós de forma naturalista para que
as pessoas pudessem reconhecê-los após a morte.
C esculpiam grandes estátuas representando figuras imaginárias a fim de serem colocadas na entrada dos palácios,
para impor respeito e medo nas pessoas que quisessem
entrar no recinto real.
D decoravam os túmulos com imagens tridimensionais do
soberano para enaltecê-los perante os deuses.
E aplicavam a lei da frontalidade na representação de figuras
humanas: tronco de frente, cabeça e pés de perfil, típicas do
estilo egípcio.

QUESTÃO 18
O trecho da notícia a seguir aborda o sedentarismo, as complicações de saúde e a necessidade de realizar atividades físicas.
Depois de realizar a leitura, analise as alternativas e aponte a
que mais se adequa ao texto.
Vivemos atualmente na era do sedentarismo. A cada dia as pessoas estão diminuindo suas atividades físicas cotidianas e ao mesmo
tempo aumentando a ingestão de alimentos calóricos e pouco nutritivos. O impacto não poderia ser diferente: os índices de saúde e qualidade de vida são afetados negativamente.
A preocupação geral é que esse processo já não tem mais limitações quanto à faixa etária e, hoje, já está em evidência entre crianças e adolescentes. Segundo números do IBGE, o sobrepeso vem
aumentando ano a ano e hoje atinge mais de 30% das crianças entre cinco e nove anos de idade, e cerca de 20% da população entre 10 e 19 anos.
Os números também evidenciam a causa do crescimento de
vários problemas que antes eram encontrados apenas na fase
adulta, como hipertensão, complicações cardíacas, diabetes, colesterol, entre outros.
Disponível em: www.minhavida.com.br (acesso em 10 out. 2015)
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QUESTÃO 17

A prática da atividade física evitaria o surgimento de problemas de saúde mesmo para as crianças que ingerem
alimentos calóricos e pouco nutritivos.
Segundo o IBGE, o sobrepeso por conta do sedentarismo
das pessoas aumenta a cada ano e já atinge mais de 30% dos
adultos.
O surgimento, entre crianças e adolescentes, de doenças
que antes eram restritas a adultos se deve mais à falta de
educação física do que à falta de alimentos saudáveis.
A educação física cotidiana é a cura natural para problemas
de saúde como hipertensão, complicações cardíacas, diabetes e colesterol.
O sedentarismo, aliado à ingestão de alimentos calóricos,
é responsável pelo aumento dos problemas de saúde em
crianças e adolescentes.

O grande legado da Roma Antiga foi a arquitetura. As cidades
romanas têm um papel central no desenvolvimento dessa civilização, abrigando os edifícios que organizavam as vidas econômica e administrativa do império, bem como coordenando
e orientando a vida social. A respeito da arquitetura romana, é
correto afirmar que:
A o domínio da construção do arco capacitou os romanos
a construir os aquedutos.
B as basílicas romanas eram cópias fiéis dos templos gregos.
C as mastabas foram as construções de destaque na arquitetura do período imperial.
D os romanos herdaram dos assírios as técnicas de construção civil e a de decoração dos sarcófagos.
E as colunas cumpriam a mesma função das colunas gregas,
ou seja, a sustentação dos edifícios.

el.
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QUE

Texto para as questões 20 e 21.

A prática pedagógica de caráter inclusivo na educação física esbarra em históricas dificuldades que estão relacionadas com o entendimento da sua ação. Enquanto a ação pedagógica estiver centrada
no ensino do movimento e o desenvolvimento de sua técnica respaldado por conceitos de “melhor/pior”, “certo/errado” e “ganhar/
perder”, sempre haverá margem para a exclusão. […]
O papel do professor de educação física é de contribuir com uma
formação de cidadão, cuja ação educativa é possibilitar aprendizagens e avanços nas capacidades de adaptação da criança com necessidades especiais e a sua vivência e relação corporal.
Quando a temática trata da ação pedagógica da educação física
na educação infantil com vistas à inclusão, entendemos que o brincar ganha significância no papel de aprendizado da criança. O brincar capacita a experimentação concreta da criança, possibilitando
um ir e vir entre as representações mentais e as ações concretas,
firmando-se como um facilitador no exercício das aprendizagens.
Disponível em: http://seer.ufrgs.br (acesso em 10 out. 2015)

Com base na leitura, é possível afirmar que:
A o professor de educação física deve usar brincadeiras para
favorecer a inclusão dos portadores de deficiência, sem se
preocupar com a relação da criança com o corpo, pois ela
é debilitada.
B é recomendável ao profissional de educação física recorrer a atividades que explorem representações mentais dos
portadores de deficiência em vez de a atividades que estimulem a coordenação motora.
C o profissional de educação física deve tratar com igualdade
os portadores de deficiência física e, por isso, os conceitos
de “melhor/pior”, “certo/errado” e “ganhar/perder” devem valer para toda a turma.
D o ensino da educação física precisa deixar de lado os conceitos de “certo/errado” e “ganhar/perder” e promover a
inclusão dos portadores de deficiência por meio de brincadeiras, de maneira que eles exerçam sua cidadania.
E há uma dificuldade entre os profissionais de educação física
em desenvolverem atividades específicas a portadores de
deficiência e, por isso, optam por desenvolver atividades
mais leves e que não exijam coordenação motora dessas crianças.

Água deve acabar e colapso acarretará em êxodo urbano em
São Paulo, afirmam especialistas
De acordo com Pedro Côrtes, geólogo e professor de gestão
ambiental da Universidade de São Paulo (USP), a situação vivida pela
população ao longo do ano de 2014 ainda não foi dramática. “Estamos no começo da crise. O pior ainda não aconteceu”, acrescentou
o pesquisador.
O déficit de precipitação de mais de mil milímetros atrelado ao esquecimento no investimento por parte do governo deve gerar ao longo
de 2015, marcas jamais vividas na história recente de qualquer cidadão
brasileiro, garantem os pesquisadores. […]
A cidade de São Paulo, principalmente, deve entrar em colapso
total até o final de 2015, onde moradores não terão água para beber, indústrias promoverão a demissão em massa, pela falta de água
na produção das mercadorias e a migração de famílias inteiras para
outras regiões será única e exclusivamente em função da inexistência de água. Esse é o cenário mais otimista alertado com muita antecedência pelos pesquisadores.
Dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Cptec/Inpe) mostraram que
ao longo de 2013, a precipitação acumulada, principalmente entre a
Região Metropolitana de São Paulo e o nordeste do estado, na divisa
com Minas Gerais, onde estão as seis represas do Sistema Cantareira, oscilou entre 1.300 e 1.500 milímetros. Já em 2014, o acumulado
variou em média entre 900 e 1.100 milímetros. Algumas estações não
computaram nem 700 milímetros de chuva ao longo de todo o ano.
O comércio, a indústria e os moradores residentes em São Paulo,
bem como a área metropolitana, sentirão não apenas no bolso, mas
no método de sobrevivência, tamanha ingerência política.
Os pesquisadores, que já haviam indicado a possibilidade ainda em
2013, agora cravam a certeza de que teremos um êxodo urbano, ou seja,
a população migrando da cidade grande para o interior devido, exclusivamente, à falta de água potável para a sua sobrevivência e também
pela demissão em massa e a crise econômica que ela irá alavancar. […]
Disponível em: http://deolhonotempo.com.br (acesso em 16 out. 2015)

QUESTÃO 20
A estratégia argumentativa do texto, cujo objetivo é o convencimento do público, baseia-se em:
A provas concretas.
B consenso.
C competência linguística.
D exemplificação.
E contra-argumentação.

Obse
abril d
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QUESTÃO 19
Leia o texto.
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QUESTÃO 21
O texto afirma, desde o título, que haverá um êxodo urbano
em São Paulo. O trecho que melhor justifica essa afirmação é:
A “a situação vivida pela população ao longo do ano de 2014
ainda não foi dramática. Estamos no começo da crise. O pior
ainda não aconteceu”.
B “A cidade de São Paulo, principalmente, deve entrar em colapso total até o final de 2015, onde moradores não terão água
para beber, indústrias promoverão a demissão em massa”.
C “devido, exclusivamente, à falta de água potável para a sua
sobrevivência e também pela demissão em massa e a crise
econômica que ela irá alavancar”.
D “o comércio, a indústria e os moradores residentes em São
Paulo, bem como a área metropolitana, sentirão não apenas no bolso, mas no método de sobrevivência, tamanha
ingerência política”.
E “os pesquisadores, que já haviam indicado a possibilidade
ainda em 2013, agora cravam a certeza de que teremos um
êxodo urbano, ou seja, a população migrando da cidade
grande para o interior”.
10
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No título do cartaz, para efeito expressivo, o autor usa uma linguagem:
A bastante coloquial, que está em desacordo com o restante
do texto.
B que fere a norma-padrão, mostrando inadequação por parte dele.
C típica das mensagens publicitárias, cujo intuito é informar
as pessoas.
D formal, não levando em conta o público leitor.
E figurada, ou seja, emprega recurso de expressão para concretizar o processo de conotação.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 23
Ao longo de três séculos de cultura helenística, as práticas artísticas mudaram profundamente. O trabalho dos artistas foi estimulado por mecenas e caracterizou-se pelo realismo, para exprimir
dor e violência, componentes dos novos tempos de guerra.
Observe as obras apresentadas e assinale aquela que apresenta as características descritas no enunciado.
A

m São
o apemanha

A arte dos antigos romanos não se restringiu somente à arquitetura e à escultura. O estudo das artes pictóricas é limitado
pela reduzida quantidade de vestígios de pinturas nos diferentes espaços romanos. Entre as práticas artísticas desenvolvidas
por eles, podemos destacar:
A os mosaicos coloridos que recobriam paredes, chãos e tetos.
B os vasos de cerâmica enriquecidos por imagens pictóricas.
C a técnica dos azulejos esmaltados coloridos, usados como
cobertura ornamental.
D as pinturas de ícones religiosos no interior das igrejas.
E as iluminuras, pinturas decorativas executadas nos manuscritos.

AUTOR DESCONHECIDO

gestão
a pela
“Estaentou

QUESTÃO 22
Observe o anúncio publicitário, publicado na revista Veja, em
abril de 2015.
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO COMPLEXO PEQUENO PRÍNCIPE
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QUESTÃO 27

O ódio na internet
Quando usamos a palavra “nazista” para quem chutou um cachorro em um dia de fúria, que palavra vamos usar para quem comete
regularmente crimes hediondos contra a humanidade? Mas a grande
questão não é o desgaste semântico e o julgamento sumário. A pergunta mais procedente é: a internet revela a agressividade que está
latente em nós ou é ela mesma que propicia um comportamento um
tom acima do que já usamos?
Acredito na segunda hipótese, porque somos a primeira geração que massivamente usa a internet. Ainda não temos uma cultura
de convívio, uma etiqueta peculiar para esse espaço. Recém-chegados
e broncos, ainda escarramos no chão e não sabemos nos comportar.
Somos os inventores e as cobaias dessa nova experiência de convívio. […]
Disponível em: http://zh.clicrbs.com.br (acesso em 16 out. 2015)

Em relação à palavra “Mas”, que inicia o segundo período do
primeiro parágrafo, podemos afirmar que se trata de:
A um acréscimo à informação dada no primeiro período.
B uma ressalva para introduzir uma ideia contraditória ao que
se afirmou anteriormente.
C uma explicação para o que foi dito anteriormente.
D uma ironia em relação ao que foi expresso no período
anterior.
E uma redundância usada para enfatizar o que foi dito anteriormente.

QUE

[…] E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns sete ou
oito, segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. […]
Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas.
Traziam arcos nas mãos, e suas setas. Vinham todos rijamente em
direção ao batel. E Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os
arcos. E eles os depuseram. Mas não pôde deles haver fala nem entendimento que aproveitasse, por o mar quebrar na costa.
Fragmento de A Carta de Pero Vaz de Caminha.

Sabe-se que A Carta de Pero Vaz de Caminha é um documento
histórico responsável por registrar as primeiras impressões dos
portugueses sobre o Brasil. Esse fragmento de texto revela:
A o confronto de diferentes culturas.
B a presença da missão civilizatória.
C a parte da flora exuberante.
D a irreverência dos nativos.
E a descrição rigorosamente objetiva.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 26
O ladrão que furta para comer não vai nem leva ao inferno: os que
não só vão, mas levam, de que eu trato, são outros ladrões de maior
calibre e de mais alta esfera; os quais debaixo do mesmo nome e do
mesmo predicamento distingue muito bem São Basílio Magno. Não só
são ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas, ou espreitam os que se
vão banhar para lhes colher a roupa; os ladrões que mais própria e dignamente merecem este título são aqueles a quem os reis encomendam
os exércitos e legiões ou o governo das províncias, ou a administração
das cidades, os quais já com mancha, já com forças roubam cidades e
reinos: os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor nem
perigo: os outros se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam.
Padre Antônio Vieira, Sermão do bom ladrão.

Tendo em vista a progressão textual, bem como a coesão, observe os operadores que apontam para o próprio texto, localizados nas três últimas linhas. Na construção do sentido, é
possível afirmar que:
A o pronome indefinido “outros” do trecho “os outros furtam debaixo do seu risco” remete aos que roubam cidades e reinos.
B o pronome demonstrativo “estes” do trecho “estes sem temor
nem perigo” refere-se aos ladrões que furtam para comer.
C os termos gramaticais citados nas opções a e b são
pronomes catafóricos.
D os termos gramaticais citados em a e b são pronomes
anafóricos.
E os termos gramaticais citados em a e b são, respectivamente,
anafórico e catafórico.
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COMPLICAÇÕES DA OBESIDADE INFANTIL
Psicossocial
Neurológico
– Baixa autoestima
– Pseudotumor cerebral
– Depressão
– Risco de derrame
– Distúrbios alimentares
Cardiovascular
Pulmonar
– Dislipidemia
– Asma
– Hipertensão
– Apneia do sono
– Coagulopatia
– Intolerância ao exercício
– Inflamação crônica
– Disfunção endotelial
Gastrointestinal
– Risco de doença coronária
– Paniculite
– Esteatohepatite
Endócrino
– Fibrose hepática
– Diabetes tipo II
– Cálculos hepáticos
– Puberdade precoce
– Risco de cirrose
– Síndrome de ovário
– Risco de câncer do cólon
policístico (meninas)
Renal
– Glomeruloesclerose
– Proteinúria
Musculoesquelético
– Fratura do antebraço
– Doença de Blount
– Epífase femoral
capital deslocada
– Pé chato
– Risco de doença articular
degenerativa

– Hipogonadismo (meninos)
Hérnia
TVP/TEP
Incontinência urinária
de esforço
Risco de doenças
ginecológicas

Fonte: http://docedieta.com

Em relação à figura e às possíveis doenças decorrentes da obesidade infantil, nota-se:
A o preconceito em relação à criança obesa.
B o excesso de fofinhos na sociedade contemporânea.
C a predominância de enfermidades psicológicas.
D a indicação de como impedir a obesidade infantil.
E a preocupação em prevenir danos à saúde das crianças.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
Texto I
FERNANDO GONSALES

EDITORIA DE ARTE/FOLHAPRESS
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Texto II
O ciúme envolve uma espécie de ansiedade de abandono que debilita a pessoa. Para superar os crescentes sentimentos de impotência, o ciumento se esforça por sufocar o outro e manter-se por perto.
Mas, como a incerteza é intolerável para o ciumento, ele procura detalhes e, às vezes, vai ao extremo de espionar o parceiro.
O ciumento controla o outro da mesma forma que a criança faz
com a mãe, imaginando assim diminuir as chances de abandono.
Disponível em: http://reginanavarro.blogosfera.uol.com (acesso em 16 out. 2015)
Fonte: http://educacaonlineblog.files.wordpress.com

Um tapete sem antiderrapante, um gato que atravessa o caminho, uma pia muito alta. Esses e outros obstáculos podem provocar problemas para os idosos e até levá-los à morte. O Centro
de Referência do Idoso (CRI) desenvolveu uma casa pensando
nessas questões. Com isso, ele pretende:
A dispensar os serviços caros para cuidar dos mais velhos.
B promover a total autonomia dos idosos.
C respeitar as particularidades dos idosos sem tirar sua independência.
D tornar os idosos cada vez mais dependentes dos cuidadores.
E mecanizar a vida dos mais velhos.

O cartum e o texto de Regina Navarro sobre comportamento,
ainda que pertençam a gêneros de linguagem diferentes, apresentam algo comum, isto é:
A atacam a mulher, em decorrência do comportamento dela.
B manifestam o sentimento de inferioridade de quem é manipulado pelo outro.
C defendem a tese de que, onde há amor, há ciúme.
D exploram o tema do ciúme e do controle do outro.
E sugerem um retrato realista de todos os casais.

ia

QUESTÃO 31
É um verdadeiro acinte aos direitos humanos o modo como a fala
nordestina é retratada nas novelas de televisão. Todo personagem de
origem nordestina é, sem exceção, um tipo grotesco, rústico, atrasado,
criado para provocar riso, o escárnio e o deboche dos demais personagens e do espectador. No plano linguístico, atores não nordestinos expressam-se num arremedo de língua que não é falada em lugar nenhum
do Brasil, muito menos no Nordeste. Costumo dizer que aquela deve ser
a língua do Nordeste de Marte! Mas nós sabemos muito bem que essa
atitude representa uma forma de marginalização e exclusão.

os)

BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como
se faz. São Paulo: Loyola, 1999. p. 46.

eta.com

Segundo as palavras de Marcos Bagno, polêmico linguista, filólogo e escritor brasileiro:
A existe homogeneidade na manifestação da língua portuguesa.
B há preconceito relativo a determinado modo de expressão
do idioma.
C é comum ver nas novelas a apologia do sotaque nordestino.
D ocorre adequação da pronúncia da região Nordeste à caracterização das personagens de novela.
E criar personagens regionais é uma tarefa árdua para atores
e diretores de TV.

a obe-

ças.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 34

QUE

Tá é danado de bom
Tá danado de bom meu compade
Tá é danado de bom
Forrozinho bonitinho,
Gostosinho, safadinho,
Danado de bom
Olha o natamira na zabumba
O zécupira no triângulo
E mariano no gonguê
Olha meu compadre na viola
Meu sobrinho na manola
E cipriano no melê
Olha a meninada nas cuié
Tá sobrando capilé
E já tem bêbo pra daná,
Tem nego grudado que nem piolho
Tem nega piscando o olho
Me chamando pra dançar.
[…]

© 2015 KING FEATURES
SYNDICATE/IPRESS.

Danado de bom

Na tirinha de Dik Browne, Hagar — na tentativa de elogiar Eddie
Sortudo — usa como recurso de linguagem:
A um pleonasmo vicioso.
B um pleonasmo literário.
C um barbarismo gráfico.
D uma expressão ambígua.
E uma comparação dissimulada.

Luiz Gonzaga e João Silva, “Danado de bom”.

A seleção vocabular feita por Luiz Gonzaga e João Silva, ao
comporem essa canção, confere a ela:
A um ritmo de forró, dança típica do Nordeste brasileiro.
B o perfil da linguagem oralizante e regionalista.
C uma grande popularidade, uma vez que os brasileiros, em
geral, cantam essa canção.
D um caráter antigo, pois o texto é carregado de arcaísmos.
E uma impressão de rebuscamento artístico.
QUESTÃO 33
[…] Assim como os livros expandiram nossa capacidade cerebral,
as tecnologias atuais podem gerar o efeito contrário. Maior o acesso a
informações, menor nossa capacidade de atenção e menor nossa capacidade de análise. E nossa paciência sofre com o processo.
Não faltam exemplos: alunos lacrimejam e bocejam depois de
20 minutos de aula; leitores parecem querer textos cada vez mais curtos, fúteis e ilustrados; executivos saltam furiosamente sobre diagnósticos e análise e tomam decisões na velocidade do som; projetos
são iniciados e rapidamente esquecidos; reuniões iniciam sem pauta e terminam sem rumo. Hipnotizados por tablets e smartphones,
vivemos em uma sociedade assolada pelo transtorno do déficit de
atenção e pela impaciência crônica.
Os efeitos são preocupantes. A impaciência em crianças prejudica a educação e cerceia o seu potencial. Nos adultos, reduz a criatividade, freia a roda que gera o desenvolvimento do capital intelectual
e a inovação e coloca em risco o crescimento econômico futuro. […]
Thomaz Wood Jr. A era da impaciência. Disponível em:
www.cartacapital.com.br (acesso em 18 out. 2015)

Ao discutir os impactos da nova tecnologia nos meios sociais,
Thomaz Wood Jr., em seu artigo publicado na revista Carta
Capital, considera:
A a convicção de que o mundo informatizado trará prejuízos
à civilização.
B a relação do desenvolvimento da mídia com a estagnação
econômica.
C os efeitos que a impaciência de nossa era pode gerar em
vários setores sociais.
D a negação da cultura adquirida por meio de livros, que expandiram nossa capacidade cerebral.
E a harmonia entre o ser humano e seu modo de estar no
mundo atual.
14

QUESTÃO 35
Tudo o que é postado na rede deixa uma espécie de rastro virtual e
pode colocar em risco a privacidade do usuário. “As redes sociais montam um banco de dados de tudo o que fazemos e as empresas vêm se
aperfeiçoando nas tecnologias de monitoramento, por isso é fundamental pensar em formas de se proteger durante a navegação”, diz Silveira.
Existem diversos riscos implícitos no simples ato de publicar uma informação pessoal na rede. Sem perceber, os usuários acabam divulgando
detalhes importantes acerca de sua rotina. “Não é recomendável publicar que estamos saindo de férias, que a casa ou o apartamento ficará
sem ninguém”, afirma a especialista na área digital Fernanda Leonardi.
“Também não é aconselhável postar fotos com crianças com roupas de
praia. As imagens podem ser facilmente usadas por sites de pornografia infantil.” Além disso, o retrato ou o comentário considerado engraçado hoje pode se tornar um problema amanhã. Várias empresas olham o
conteúdo do que os aspirantes a um emprego colocam na internet e, dependendo do que está exposto, eles podem perder a vaga. Outro componente importante é o cyberbullying. “As pessoas que publicam fotos
com frequência tornam a sua imagem pública e ficam vulneráveis”, alerta a psicóloga Ana Luiza. “Muitos usuários perdem o controle sobre a
sua imagem e não estão preparados para administrar as consequências
de uma agressão que pode vir de um anônimo ou não.”
Disponível em: www.istoe.com.br (acesso em 18 out. 2015)

A respeito do comportamento dos usuários da internet, o texto publicado pela revista IstoÉ enfatiza:
A a dificuldade de transitar pelas redes sociais.
B o modo de se defender das agressões do mundo virtual.
C a necessidade do indivíduo de proteger sua vida privada.
D a consciência do perigo daqueles que circulam pelas redes
sociais.
E a facilidade para estabelecer contatos profissionais.
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QUESTÃO 37

Revista Cult – Daqui a um ano, a DPLA estará no ar, com 2 milhões de obras disponíveis na internet. O senhor sempre pesquisou a
história dos livros e agora está envolvido neste projeto que vai moldar o futuro deles. O que acontece agora é comparável aos avanços
ocorridos durante o iluminismo, no século 18?
Robert Darnton – Acho que podemos, sim, comparar com o iluminismo, mas não funciona em todos os aspectos.
Para os filósofos, o iluminismo dependia da comunicação, especialmente da palavra impressa, como motor do progresso. Entretanto,
no século 18 as taxas de alfabetização eram muito baixas e o desenvolvimento econômico não apoiava um mercado editorial vibrante.
Hoje, com a internet, parece que temos a capacidade técnica de
realizar o sonho do iluminismo. Neste ponto, os séculos 18 e 21 se
complementam quanto ao sonho de realmente disponibilizar o conhecimento para as pessoas e nos comunicarmos abertamente por
todo o mundo.
A diferença que existe é que os filósofos do iluminismo associavam esta fé na palavra impressa ao seu próprio programa de defesa
de igualdade perante a lei, à qualidade social, ao fim da censura, à
restrição ao poder da Igreja católica etc.
Hoje não temos nada assim. Temos muitas pessoas, com diferentes interesses, tentando se comunicar pela internet. Isso não é a
mesma coisa que o engajamento intelectual que era central ao iluminismo. Era uma tentativa dos intelectuais de usarem a mídia para
mudar a sociedade.
Isso acontece em torno de nós hoje, claro, mas não é o trabalho
de intelectuais de vanguarda com um programa específico em mente.

ADÃO ITURRUSGARAI

© 2015 KING FEATURES
SYNDICATE/IPRESS.

QUESTÃO 36

Ao usar a frase “Tá por cima da carne-seca”, no segundo balão, o autor do cartum recorre:
A ao valor simbólico do provérbio.
B ao sentido literal de certa máxima popular.
C à citação de um autor renomado.
D ao regionalismo da culinária brasileira.
E à valorização do poético na linguagem dos quadrinhos.

Disponível em: http://revistacult.uol.com.br (acesso em 18 out. 2015)

Em entrevista à revista Cult, o historiador Robert Darnton fala
da revolução cibernética atual, comparada à do século XVIII.
Segundo seu ponto de vista, esses momentos têm caráter:
A adverso, pelo apoio diferente dado ao povo que busca informações.
B similar, uma vez que a palavra impressa tem grande valor
nos dois contextos históricos.
C acadêmico, porque os dois momentos seguem modelos
tradicionais.
D complementar, uma vez que as aspirações de uma era se
realizam em outra.
E invariável, pois mantêm imutáveis seus caracteres fundamentais.

QUESTÃO 38
Significados de Amor:
1. Amor
(ô) s.m.(o)
1. Afeição profunda a outrem, a ponto de estabelecer um vínculo
afetivo intenso, capaz de doações próprias, até o sacrifício.
2. Dedicação extrema e carinhosa.
3. Sentimento profundo e caloroso de atração que um sexo experimenta pelo outro.
4. Apego.
5. Carinho; ternura.
6. Cuidado; zelo.
7. Fig. Pessoa amada, ser amado. s.m.pl.(os).
8. Relações amorosas; namoro.
Disponível em: www.dicionarioinformal.com.br (acesso em 18 out. 2015)

No enunciado temos um texto que pertence ao gênero textual
verbete, que se caracteriza por descrever a linguagem por meio
da linguagem, tendo como foco o próprio código, o que caracteriza a função:
A fática.
B referencial.
C metalinguística.
D emotiva.
E conativa.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

Ao prevermos uma sanção contra o adolescente que tenha entendimento suficiente do que pratica — e somente sob essa condição —,
não estamos fazendo nada mais do que aquilo que a sociedade pede
há muito tempo. Retirar um adolescente do convívio normal, impedindo-o de praticar atrocidades, não é uma medida radical ou descabida.
É perfeitamente justa, principalmente na visão dos jovens e adolescentes filhos de pais assassinados por outros jovens que ceifam a
felicidade e o futuro de muitos, isso sob o manto da inimputabilidade e da impunidade.
Alberto Fraga, militar, deputado federal (PMDB-DF). Disponível
em: www.folha.uol.com.br (acesso em 18 out. 2015)

O artigo “Desejo da sociedade”, publicado na seção “Tendências e debates” do jornal Folha de S.Paulo, posiciona-se a
respeito da redução da maioridade penal. Ao afirmar que sua
sugestão “não é uma medida radical e descabida”, Alberto
Fraga pressupõe:
A a defesa da liberdade do menor, apesar de ceifar o futuro
de muitos.
B a opinião daqueles que criticam a redução da maioridade
penal.
C a ausência de posicionamento sobre a pena imposta ao menor infrator.
D a reação violenta dos jovens infratores.
E a carência de formação dos desfavorecidos pelo sistema.

QUE

Nas discussões sobre os Planos Estaduais e Municipais de Educação, espraiou-se uma falácia que, de tanto ser repetida, se transformou em verdade para quem segue de forma acrítica os semeadores
dessa mentira deslavada. A falácia recebeu o nome de “ideologia de
gênero” e suas principais alegações são as de que há uma conspiração
internacional que, por meio da educação, quer “perverter” as crianças, ensiná-las a ser gay e destruir a família tradicional.
Existe, sim, uma ideologia de gênero, mas não é essa que usurpou seu nome e distorceu seus objetivos.
[…] o Brasil enfrenta graves problemas de machismo, sexismo,
racismo, homofobia, discriminação e violência. Não é censurar os
Planos de Educação que vai resolver o problema, isto só vai garantir sua persistência.
Toni Reis, doutor em educação. Disponível em: www.folha.com.br (acesso em 18 out. 2015)

Em suas considerações sobre o papel da escola ao discutir os
gêneros entre crianças, Toni Reis — doutor em educação — refere-se a certa falácia disseminada nos meios educacionais/sociais. Em relação a essa falácia, o texto propõe:
A expor os educadores falaciosos.
B descrever a forma como a intolerância de gênero é disseminada.
C defender a manutenção de um argumento falso.
D discutir como uma mentira pode se transformar em verdade.
E criticar os Planos de Educação no tratamento da discriminação sexual.

QUESTÃO 41
Quando cunhou a expressão “década do eu” para definir os anos
1970 nos EUA, o escritor Tom Wolfe não imaginava que, 40 anos
depois, a febre global do “pau de selfie” colocaria o individualismo
daquela geração no chinelo.
Para quem ainda consegue ignorar: “selfie stick”, que em português ganhou essa genial tradução, descreve um bastão extensor que
acomoda, em sua extremidade, um smartphone ou câmera fotográfica.
Serve para ampliar o enquadramento de autorretratos — ou selfies.
[…] O que o bastão trouxe de novo, já que selfies povoam o
mundo há algum tempo, foi escancarar nossa vaidade e permanente
necessidade de aprovação. É mais difícil ficar indiferente ao ato de
empunhar uma vareta do que ao simples “autoclique” com o celular.
Lulie Macedo. Disponível em: www.folha.com.br (acesso em 18 out. 2015)

Com base na leitura do texto de Lulie Macedo, infere-se que
o individualismo a que se refere a autora tem o sentido de:
A busca de liberdade e satisfação das inclinações naturais.
B superioridade do indivíduo em relação à coletividade.
C tendência de levar o narcisismo às últimas consequências.
D consciência de que o ser humano é solitário.
E egoísmo e descaso pelo outro.

16
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QUESTÃO 42
Fragmento I
[…] Chega o Parvo ao batel do Anjo e diz:
Parvo
Hou da barca!
Anjo
Que me queres?
Parvo
Queres-me passar além?
Anjo
Quem és tu?
Parvo
Samica alguém. [Talvez alguém.]
Anjo
Tu passarás, se quiseres;
porque em todos teus fazeres
per malícia nom erraste.
Tua simpreza t’abaste
pera gozar dos prazeres
[…]
Fragmento II
Vem um Frade com üa Moça [Florença] pela mão, e um broquel
[escudo] e üa espada na outra, e um casco [capacete] debaixo do capelo [capuz]; e, ele mesmo fazendo a baixa [um certo tipo de dança],
começou de dançar, dizendo
Frade
Tai-rai-rai-ra-rã; ta-ri-ri-rã;
ta-rai-rai-rai-rã; tai-ri-ri-rã:
tã-tã; ta-ri-rim-rim-rã. Huhá!
Diabo
Que é isso, padre?! Que vai lá?
[…]
Diabo
Pois entrai! Eu tangerei
e faremos um serão. [uma festa]
Essa dama é ela vossa?
Frade
Por minha la tenho eu, [sempre a tive como minha]
e sempre a tive de meu.
[…]
Diabo
Entrai, padre reverendo!
Frade
Para onde levais gente?
Diabo
Pera aquele fogo ardente
que nom temestes vivendo.
Frade
Juro a Deus que nom t’entendo!
E este hábito no me val? […]

O teatro de Gil Vicente retrata a sociedade portuguesa, nas primeiras décadas do século XVI. Em o Auto da barca do inferno
existem duas barcas no porto, com seus respectivos barqueiros: o Anjo e o Diabo, que vão conduzir as almas ao inferno ou
ao paraíso. Nos fragmentos destacados, é possível detectar:
A a ausência de opinião do autor sobre os tipos humanos
apresentados.
B a inocência do Parvo, que ganhará o céu como recompensa, e a condenação do Frade por sua vida mundana.
C a neutralidade presente na caracterização do Anjo e do Diabo.
D a presença de versos isométricos, denominados redondilha
menor.
E a predominância do mal sobre o bem.

QUESTÃO 43
Transforma-se o amador na cousa amada,
por virtude do muito imaginar;
não tenho, logo, mais que desejar,
pois em mim tenho a parte desejada.
Se nela está minha alma transformada,
que mais deseja o corpo de alcançar?
Em si somente pode descansar,
pois consigo tal alma está ligada.
Mas esta linda e pura semideia,
que, como um acidente em seu sujeito,
assim como a alma minha se conforma,
está no pensamento como ideia:
[e] o vivo e puro amor de que sou feito,
como a matéria simples busca a forma.
Luís de Camões

O soneto pertence à lírica camoniana do período renascentista português, que recuperou valores da antiguidade clássica.
Com base na leitura do texto, verifica-se:
A a presença do neoplatonismo, principalmente pelo valor
que o poeta dá à imaginação e à alma.
B a procura de uma relação amorosa centrada no mundo sensível, já que o eu lírico “busca a forma”.
C a ideia de conformismo expresso no verso “assim como a
alma minha se conforma”.
D a ansiedade do eu lírico que busca seu objeto de desejo.
E a crítica a Petrarca, poeta e humanista italiano.

QUESTÃO 44
O alegre do dia entristecido,
O silêncio da noite perturbado
O resplendor do sol todo eclipsado,
E o luzente da lua desmentido!
Rompa todo o criado em um gemido,
Que é de ti mundo? onde tens parado?
Se tudo neste instante está acabado,
Tanto importa o não ser, como haver sido.
Soa a trombeta da maior altura,
A que a vivos e mortos traz o aviso
Acabe o mundo, porque é já preciso,
Acabe o mundo, porque é já preciso,
Erga-se o morto, deixe a sepultura,
Porque é chegado o dia do juízo.
Gregório de Matos Guerra, “Ao dia do juízo”.

O poema de Gregório de Matos Guerra discorre sobre o Apocalipse, o último livro canônico do Novo Testamento, atribuído a São João. Com base no quadro desenhado pelo poeta,
é possível reconhecer:
A a permanência de todas as coisas.
B a utilidade da existência.
C o uso da função metalinguística quando o eu lírico dirige-se ao mundo.
D a ordem à ressurreição dos mortos, inspirando-se na Escritura.
E a crítica ao evangelho de São João.

REDAÇÃO, LINGUAGENS E MATEMÁTICA · SIMULADO AZUL

EM16_SIMAZUL_LM.indd 17

17

18/12/15 15:31

QUESTÃO 45

AGÊNCIA MOV, RIBEIRÃO PRETO

Leia a publicidade publicada na revista Revide, em 3 de abril
de 2015.

QUESTÃO 46

QUE

Os versos a seguir foram extraídos da música Dezessete e setecentos, composta por Luiz Gonzaga e Miguel Lima, em 1943.
Eu lhe dei vinte mil réis
Prá pagar três e trezentos
Você tem que me voltar
Dezesseis e setecentos!
Dezessete e setecentos!
[...]

Mi
de

Como esse trecho destaca, a música conta a história de “cabra” que deu 20 mil, para pagar 3.300 e acredita que o troco
deve ser de 17.700. O troco calculado por ele:
A representa o valor correto.
B é próximo de 4,5% a mais que o correto.
C é próximo de 4,5% a menos que o correto.
D é próximo de 6% a mais que o correto.
E é próximo de 6% a menos que o correto.

QUESTÃO 47
Uma pessoa mantinha uma dieta rígida de 2.000 calorias por
dia e, com isso, não ganhava e nem perdia massa. Ao reduzir
8% dessa ingestão diária de calorias, por 30 dias, essa pessoa
emagreceu 2,4 kg. Suponha que essa perda de massa tenha
sido proporcional à redução da quantidade de calorias ingeridas. Dessa maneira, cada caloria consumida a menos representava uma perda de massa de:
A 50 g
B 5g
C 2g
D 0,5 g
D 0,2 g

O verbo ”trazer“, usado no texto verbal da propaganda,  expressa:
A certeza de um fato.
B probabilidade de um fato.
C ordem ou pedido a respeito de um fato.
D uma ação sem situá-la no tempo.
E uma ação em seu processo.
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QUESTÃO 48
Um móvel partiu a uma velocidade constante de 20 km/h, em
trajetória retilínea, a qual manteve por 24 minutos. Em seguida,
deu um giro de 120° em torno de seu eixo e passou a correr a
uma velocidade constante de 24 km/h, em trajetória também
retilínea, por 30 minutos. Por fim, esse móvel efetuou outro giro
em torno do próprio eixo, de modo que pôde voltar ao ponto
inicial pelo caminho mais curto possível. Se esse último deslocamento demorou 32 minutos, a velocidade média empregada nele foi mais próxima de: (Dado: 7  2,65)
A 21 km/h
D 18 km/h
B 20 km/h
E 16 km/h
C 19 km/h
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QUESTÃO 49

QUESTÃO 51

O gráfico seguinte apresenta os gastos mensais em milhares
de reais de quatro empresas, A, B, C e D, com os membros da
diretoria.
Gastos mensais em salários com membros da diretoria
Milhares
de reais

cateto AB medindo

3
da medida AC. Ela pretende dividir es4

se terreno em quatro outros (I, II, III e IV), também com a forma
de triângulos retângulos como na figura seguinte, e vender cada um deles a R$ 200,00 o metro quadrado.

164

170

Uma construtora possui um terreno com a forma de um triângulo retângulo ABC, de hipotenusa BC medindo 100 m e o

A
125

130

F
90

88

90

III
II

E

IV

20

I
B

10

A

B

C

D

Sabe-se que os membros da diretoria de uma mesma empresa
ganham salários iguais e todos os salários são representados
por números inteiros. Dessa forma, dentre as empresas apresentadas, quantas delas podem ter 16 membros na diretoria?
A 4
B 3
C 2
D 1
E 0

D

C

Se um interessado possui R$ 150.000,00 para comprar um dos
terrenos, o número de escolhas que ele poderá fazer para adquirir um deles é:
A 0
B 1
C 2
D 3
E 4

g
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ponto
desloprega-

QUESTÃO 52
QUESTÃO 50
Um produtor vende laranjas a uma cooperativa, lucrando 10%
sobre o preço de custo de sua produção. A cooperativa por sua
vez revende essas laranjas a uma central de abastecimento, também com lucro de 10%. A central de abastecimento vende essas
laranjas a um supermercado, também com um lucro de 10%. Por
fim, quando as laranjas chegam ao consumidor final, nas gôndolas do supermercado, elas estão com o dobro do preço de custo
de sua produção. Portanto, a margem de lucro do supermercado com a venda das laranjas é mais próxima de:
A 50%
D 37,5%
B 44%
E 33,33%
C 40%

Uma loja de suprimentos em informática precisa abastecer
três de suas filiais nas cidades A, B e C com cartuchos de tinta
para impressora do tipo XXL. As filiais A, B e C deverão receber 1.200, 1.500 e 1.750 unidades do produto, respectivamente.
Para fazer os despachos, visando minimizar possíveis erros nas
quantidades de unidades enviadas a cada filial, esses cartuchos
serão acondicionados em caixas com a mesma quantidade do
produto cada. Sabendo que cada caixa deve apresentar a quantidade máxima possível de cartuchos, temos que o número de
caixas que a filial C receberá é:
A 24
B 30
C 35
D 40
E 50
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QUESTÃO 53

QUESTÃO 55

A guarda costeira de determinada região brasileira identificou,
por meio de seus radares, um pedido de socorro feito por um
sinal luminoso que tomou a forma de um arco de parábola e
seguiu a função h(x) = -x2 + 10x, sendo h a altura, em centímetros, alcançada pelo sinal e x, o tempo, em segundos, gasto para atingir tal altura no radar. Se esse radar é construído
de tal maneira que os gráficos são plotados numa escala de
1 : 1.800, a altura máxima atingida, na realidade, pelo sinal foi de:
A 450 m
B 360 m
C 320 m
D 225 m
E 180 m

QUE

A figura seguinte é a representação de um salão circular no
qual acontecerá um desfile de modas. Os modelos deverão
fazer o trajeto partindo do ponto A e indo até o ponto C, passando por B, sempre em linha reta e depois voltar pelo mesmo caminho, até A.
B

A

C

Se o círculo tem um raio de 6 m e os segmentos AB e BC
são, respectivamente, os lados de um hexágono regular e de
um quadrado inscritos no círculo, temos que o trajeto a ser
percorrido por um modelo participante do desfile é de:
A 24 m
D 6 (1+ 3 ) m
B 6 (1+ 2 ) m
E 12 (1+ 3 ) m
C 12 (1+ 2 ) m
QUESTÃO 56
QUESTÃO 54
A figura seguinte representa um centro de treinamento de
atletismo.
A

30°

30°

Uma famosa casa de lanches tem em sua área aberta alguns
brinquedos para as crianças se divertirem, dentre eles, uma caixa sendo uma das faces um retângulo de vértices ABCD perfurada por três círculos de centros O1, O2 e O3, tangentes entre si
e ao retângulo, conforme a figura.
D

C

100 m

B

D

20

O1

C

Nela podemos observar várias pistas retilíneas, entre elas a
pista representada pelo segmento AB , usada para corridas
de 100 metros rasos. A pista representada pelo segmento CD
é mais apropriada para quem quiser realizar uma corrida com
uma distância mais próxima de:
(Dados: 3  1,73)
A 90 m
B 95 m
C 105 m
D 110 m
E 115 m

H

O2

A

O3

B

O círculo de centro O1 tem raio 1 m e os de centros O2 e O3
possuem raios de 0,5 m. Apenas crianças que possuam altura entre 30% e 50% da altura H da caixa podem usar esse brinquedo. Pedro, Ana e Gabriel são três crianças que pretendem
entrar no brinquedo, e suas alturas são respectivamente 90 cm,
1,2 m e 1,55 m. Considerando-as, temos que: (Dado: 2 = 1,41)
A nenhuma das três crianças poderá entrar no brinquedo.
B as três crianças poderá entrar no brinquedo.
C apenas Pedro e Ana poderão entrar no brinquedo.
D apenas Ana e Gabriel poderão entrar no brinquedo.
E apenas Pedro poderá entrar no brinquedo.
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QUESTÃO 57

QUESTÃO 58

O dispositivo de abertura de um cofre consiste em determinar
um número de quatro algarismos, que são obtidos girandose um disco com os 10 algarismos, igualmente espaçados no
perímetro de uma circunferência (conforme a figura seguinte).
3

2

4

1

5

0

9

6
7

8

O algarismo válido, após cada giro, é o que ficar no interior do
quadrado fixo, onde, na figura, está o algarismo 0. Partindo-se
dessa posição (dita inicial), o segredo de abertura é o número
obtido após quatro movimentos sucessivos do disco, de acordo com as regras:
I. 144° no sentido horário;
II. 324° no sentido anti-horário;
III. 108° no sentido anti-horário.
A regra IV é desconhecida, mas sabe-se que o último algarismo do segredo de abertura é o 3 e que o disco, nessa etapa
final, deve ser girado no sentido horário. Dessa forma, a regra
IV deveria ser a seguinte:
A 36° no sentido horário.
B 72° no sentido horário.
C 216° no sentido horário.
D 288° no sentido horário.
E 324° no sentido horário.

Um município brasileiro, constatou que, em janeiro de determinado ano, uma campanha para as vacinas BCG, VOP (contra poliomielite) e DTP (contra tétano, difteria e coqueluche)
foi realizada em três domingos consecutivos de janeiro e cada
criança tomava uma única dose da vacina oferecida no dia. No
primeiro domingo, a BCG, no segundo, a VOP e, no terceiro, a
DTP. Após o término da campanha, verificou-se que:
• 230 crianças tomaram a vacina BCG;
• 230 crianças tomaram a vacina VOP;
• 230 crianças tomaram a vacina DTP;
• 110 crianças tomaram as vacinas BCG e VOP;
• 90 crianças tomaram as vacinas VOP e DTP;
• 100 crianças tomaram as vacinas BCG e DTP;
• 60 crianças tomaram as três vacinas;
• nenhuma das crianças convocadas deixou de comparecer a
pelo menos um dos dias de vacinação.
Com isso, a secretaria de saúde do município reconvocou todas as crianças que deixaram de tomar uma ou mais dessas
vacinas para comparecer no quarto domingo do mês a fim de
colocarem todas em dia, com dose única. Sabendo que, apenas aproximadamente 45% das crianças reconvocadas compareceram, temos que, nesse dia, o número de vacinas aplicadas
esteve entre:
A 90 e 110.
B 110 e 130.
C 130 e 150.
D 150 e 170.
E 170 e 190.

e O3
m altue brinndem
90 cm,
= 1,41)
do.
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QUESTÃO 59
No primeiro processo seletivo para o preenchimento de uma
vaga em uma grande empresa, foram inscritos 68 candidatos,
sendo 28 do sexo masculino (entre eles, Daniel). Do total de
candidatos, 12 pessoas, das quais 8 eram do sexo feminino, foram desclassificadas por serem fumantes. O restante avançou
para o segundo processo. Dessa maneira, se Daniel foi classificado para o segundo processo, ele era:
A um dos 60 candidatos não fumantes participante do primeiro processo.
B um dos 24 candidatos não fumantes, do sexo masculino,
participante do primeiro processo.
C um dos 32 candidatos não fumantes, do sexo masculino,
participante do primeiro processo.
D um dos 28 candidatos não fumantes, do sexo masculino,
participante do primeiro processo.
E um dos 54 candidatos não fumantes participante do primeiro processo.

QUESTÃO 60

QUE

Um lago artificial destinado à pesca esportiva tem a forma de
um círculo. Sobre esse lago, foram construídas três plataformas
de pesca de larguras desprezíveis, representadas na figura seguinte pelos segmentos AB, BC e AC , sendo o ângulo BÂC
de medida igual a 30°.

50

40

4a plataforma

30

20
O

A

10

B

30°

Querendo-se construir uma quarta plataforma de pesca retilínea de largura desprezível, a qual partiria de um ponto da circunferência que contorna a lagoa (círculo) e iria até o centro O
dela, seu comprimento deveria ser dado por:
A
B
C
D
E

AB + BC + AC
3
AB + AC
2
AB + AC
BC
2 ⋅ BC

QUESTÃO 61
A política do preço de venda de qualquer produto em uma rede
de supermercados é elaborada de acordo com uma função do
1o grau que relaciona esse preço com o de custo. De acordo com essa função, uma caixa de sabão em pó de 1 kg, cujo
preço de custo é R$ 3,90, é vendida por R$ 6,60 e um pacote
de 5 kg de arroz, cujo preço de custo é R$ 8,50, é vendido por
R$ 13,50. Dessa maneira, o lucro sobre o preço de custo que
esse supermercado tem com um produto cujo preço de venda
é de R$ 75,75 é mais próximo de:
A 47,5%
B 49,75%
C 51,5%
D 52,25%
E 55%
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QUESTÃO 62

QUESTÃO 63

De 2010 a 2014, os investimentos públicos do governo federal
vêm caindo, ano a ano. O gráfico seguinte apresenta o investimento público de 2010 e 2014, em milhões de reais, e a porcentagem do PIB (produto interno bruto) que ele representa.
70.000,00
60.000,00
50.000,00

1,28%

1,27%
62.203,4
60.974,5

1,26%

Dois pavimentos de um escritório têm ligação por meio de uma
escada. Uma sala no pavimento inferior, que é usada como depósito, tem essa escada como uma das paredes e o teto. No
momento, duas caixas cúbicas, sendo a maior, com aresta 1,8 m,
e a menor, com aresta 1,0 m, estão encostadas uma na outra e
com uma de suas arestas encostadas no teto, conforme a figura.

1,24%
1,22%

40.000,00
30.000,00

1,19%

20.000,00

1,20%
1,18%
1,16%

10.000,00
2010

R$ milhões

2014
% do PIB

1,8 m

1,14%

Usando-se as aproximações 60.974,5 H 60.960 e 62.203,4 H 62.237,
o aumento percentual do PIB brasileiro em 2014, em relação ao
de 2010, é mais próximo de:
A 2,1%
B 4,8%
C 7,6%
D 8,9%
E 9,8%

1m

Uma terceira caixa cúbica, maior que essas duas, deverá ser
guardada lá, seguindo a mesma lógica (encostada na de aresta 1,8 m e com uma de suas arestas encostada no teto). Para
atender a essas especificações, e desprezando-se as espessuras das arestas das caixas, a caixa a ser guardada deverá ter
uma altura de:
A 2,6 m
D 3,24 m
B 2,96 m
E 3,44 m
C 3m

QUESTÃO 64
Na informática é muito importante se considerar a capacidade de armazenamento de um dispositivo, seja ele um HD, um
pen drive, um CD ou DVD. Quando se armazenam informações, elas obviamente ocupam algum espaço no dispositivo.
Essas capacidades de armazenamento são geralmente dadas
em múltiplos do byte (unidade de informação digital). Para exprimir quantidades de dados, são usadas as seguintes medidas:
1 kilobyte (Kb) = 1.024 bytes
1 megabyte (Mb) = 1.024 kilobytes
1 gigabyte (Gb) = 1.024 megabytes
1 terabyte (Tb) = 1.024 gigabytes
Considere que cada byte represente um único caractere de
texto. Assim, se você possui um dispositivo digital de capacidade 1 Tb, a quantidade de caracteres de texto que você pode armazenar nele é de:
A 2100
B 280
C 260
D 250
E 240
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QUESTÃO 65

QUESTÃO 66

Duas atletas, Mirian e Vilma, estão se preparando para a corrida
de São Silvestre, que ocorre todo final de ano na cidade de São
Paulo. No primeiro dia de treinamento, elas partiram de um mesmo ponto, num mesmo instante, e cada uma seguiu uma direção diferente, sempre em linha reta. Vilma fez o percurso a uma
velocidade média de 8 km/h, durante 3 horas. Parte do trajeto
das atletas foi monitorado por um satélite que cobre uma área
circular conforme a figura:

QUE

Pedro comprou um automóvel e, exatamente um ano depois,
vendeu o veículo por R$ 66.000,00. Se tivesse conseguido vender por R$ 68.250,00, teria um prejuízo de apenas 9%, em relação
ao preço pago. Dessa maneira, de acordo com valor pelo qual
Pedro vendeu, ele teve, em relação ao preço pago, um prejuízo de:
A 8%
D 12,5%
B 9%
E 15%
C 12%

Os ca
presa
síveis
mais b
A

Trajeto de Vilma

Ponto
de partida

B

Trajeto de Mirian

Vilma foi monitorada durante 20 km e Mirian, durante 10 km, e
o final do treinamento de ambas ocorreu sobre a circunferência máxima que compõe o círculo da área de monitoramento.
No dia seguinte, ambas treinaram novamente no mesmo local,
partindo do mesmo ponto e seguindo os mesmos trajetos do
dia anterior. Entretanto, seguiram até o limite de não entrarem
na região monitorada pelo satélite. Assim, nesse segundo dia
de treinamento, Mirian:
A percorreu 2 km a mais do que Vilma.
B percorreu 2 km a menos do que Vilma.
C percorreu 1,5 km a mais do que Vilma.
D percorreu 1,5 km a menos do que Vilma.
E percorreu a mesma distância do que Vilma.

C

D

QUESTÃO 67
Num aplicativo de compra e venda de novos e usados, apareceu o seguinte anúncio:

VENDE-SE
HD externo de 500 Gb

E

R$ 160,00 à vista ou em dois pagamentos de R$ 90,00
(um no ato da compra e outro após 30 dias)

A taxa de juro mensal cobrada na venda parcelada do produto que aparece no anúncio é mais próxima de:
A 20%
B 24%
C 27%
D 28%
E 30%
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QUESTÃO 68

QUESTÃO 69

Os cartões de visitas dos consultores de uma determinada empresa são retangulares de área igual a 50 cm2. As relações possíveis entre a medida da base e da altura desses cartões está
mais bem representada pelo gráfico:
A

Altura

Base
B

Ir ao circo é uma boa dica para quem quer ter momentos de
emoção, diversão e alegria. Em uma das atrações de um circo, um acrobata atravessava um aro em chamas, de 1 metro
de diâmetro. Para uma adequação do número, um circo inscreveu esse aro em um trapézio isósceles, feito de liga de aço,
cuja base maior media 2 metros. O menor comprimento linear,
em metros, que uma liga de aço pode ter para a construção
desse trapézio, supondo não haver perdas de material, é igual:
A 4,5
D 6
B 5
E 6,5
C 5,5

Altura

Base
C

Altura

QUESTÃO 70
Base
D

Altura

A figura seguinte é a representação de uma mesa de bilhar de
formato retangular, com a demonstração esquemática de uma
jogada, cuja bola inicialmente colocada no ponto O foi encaçapada em C.
A

apare-

α

C
α

40°
Base
E

O

Altura
β

rodu-

B
Base

A bola, partindo do ponto O, bateu nas bordas da mesa, nos
pontos A e B, e chegou à caçapa, em C. Constatou-se que os
segmentos AO e BC eram paralelos. Com bases nesses dados
e na figura, é possível calcular que o ângulo b indicado mede:
A 40°
D 80°
B 50°
E 90°
C 60°
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QUESTÃO 71

QUESTÃO 72

Um ourives criou três modelos de pulseiras (A, B e C) usando
apenas ouro e prata, porém em quantidades diferentes, logo
elas possuem efeitos de estética distintos. A tabela seguinte
apresenta a quantidade, em gramas, de cada uma das substâncias usadas nessas pulseiras.
Ouro

Prata

Pulseira tipo A

6

6

Pulseira tipo B

4

8

Pulseira tipo C

5

5

Sabe-se que a cotação do ouro na data da confecção das pulseiras era de R$ 70,00 o grama e que o custo da pulseira do
tipo C, nessa mesma data, era R$ 55,00 maior do que o custo
da pulseira do tipo B. Então, o custo de uma pulseira do tipo A,
nessa data, era de:
A R$ 450,00
D R$ 425,00
B R$ 445,00
E R$ 420,00
C R$ 440,00

QUE

Um míssil inimigo foi lançado de um ponto A, sob um ângulo de 135° com a horizontal e manteve uma trajetória retilínea.
Imediatamente, um míssil de segurança, que estava no ponto
B, a 1 km do lançamento do primeiro, num mesmo plano (solo), saiu em sua direção para interceptá-lo no ar. A colisão entre os mísseis ocorreu após o segundo percorrer 5 km em linha
reta, conforme o desenho seguinte.
Colisão

5 km

135°
Míssil
de
segurança

1 km

A

A que altura do solo ocorreu essa colisão?
A 6 km
D 4 km
B 5 km
E 3 km
C 4,5 km

QUESTÃO 73
Um náufrago ficou isolado numa ilha durante alguns dias até
ser resgatado. Durante o naufrágio, ele conseguiu levar consigo um maço contendo 20 velas de mesmo volume e algumas
caixas de fósforos com muita sobra para acender essas velas.
Desde a primeira noite em que passou na ilha, ele acendia uma
das velas e a apagava depois de ela ser consumida em 75% de
seu volume. Além disso, cada quatro tocos de vela (25%) eram
transformados em uma vela como as outras. Se ele foi resgatado após 30 noites inteiras na ilha, o número de noites que esse náufrago ficou sem velas para a iluminação, sabendo-se que
acendia apenas velas inteiras (e nunca os tocos), foi:
A 2
D 5
B 3
E 6
C 4
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QUESTÃO 74
Para a compra de um televisor, uma loja oferece duas propostas de pagamento.
I. Pagamento à vista, com 15% de desconto sobre o preço de
tabela.
II. Pagamento em 30 dias, com 10% de desconto sobre o preço de tabela.
Um cliente tem hoje a quantia exata para comprar o televisor
pela proposta I. No entanto, ele decide usar o dinheiro exato
dessa proposta numa aplicação que rende 5% de juros ao mês,
e compra o televisor pela proposta II. Um mês depois, ele resgata o montante do dinheiro aplicado e efetua o pagamento
combinado. Por ter feito essa escolha, com a compra do televisor, esse cliente:
A não teve lucro nem prejuízo.
B teve lucro de 7,5% sobre o preço de tabela.
C teve prejuízo de 7,5% sobre o preço de tabela.
D teve lucro de 0,75% sobre o preço de tabela.
E teve prejuízo de 0,75% sobre o preço de tabela.

QUESTÃO 75
Uma estrutura na forma de um quadrado de 6,4 metros de perímetro seria usada como esquadria de um portão. Em virtude
de o material ser de baixa qualidade, essa estrutura sofreu uma
modificação conforme indicado a seguir.

120°

120°

Para evitar maiores danos, duas estacas foram usadas, uma ligando dois vértices opostos do portão, e outra, ligando o ponto médio da base à primeira estaca, conforme a figura seguinte.

Desprezando-se as larguras e espessuras dos lados do portão
e das estacas, o comprimento da menor estaca é:

as até
consiumas
velas.
a uma
5% de
eram
sgataue ese que

A

3
m
15

D

2 3
m
5

B

4 3
m
5

E

4 3
m
15

C

2
m
5

QUESTÃO 76
Para o cargo de guia internacional de uma empresa de turismo e lazer, uma prova de inglês e português foi aplicada aos
200 homens e às 300 mulheres inscritas. Entre os homens, o resultado foi o seguinte: 110 atingiram média em inglês; 90 atingiram média em português e 50 atingiram média em português
e inglês. Para o total de candidatos, o resultado foi o seguinte:
160 não atingiram a média, nem em inglês, nem em português;
100 atingiram a média apenas em português; 240 atingiram a
média em inglês e 100 deles atingiram a média em português
e inglês. Dentre todos os candidatos que prestaram a prova,
a razão entre o número de homens e mulheres (nessa ordem)
que atingiram a média apenas em inglês foi:
A

1
4

B

1
2

C

3
4

D

5
4

E

3
2

REDAÇÃO, LINGUAGENS E MATEMÁTICA · SIMULADO AZUL

EM16_SIMAZUL_LM.indd 27

27

18/12/15 15:31

QUESTÃO 77

QUESTÃO 79

A aceleração centrípeta ou aceleração normal é a aceleração
originada pela variação da direção do vetor velocidade de um
móvel, característico em movimentos circulares, e é dada pela
expressão acent. =

v2
, na qual v é a velocidade do móvel e r, o
r

raio da circunferência descrita pelo movimento. Considerando
essa expressão, o que acontece com a aceleração centrípeta
quando se dobra a velocidade do móvel, mantendo-se o raio
da trajetória descrita por ele?
A Não se altera.
B Fica multiplicada por 4.
C Fica dividida por 4.
D Fica multiplicada por 2.
E Fica dividida por 2.

QUE

João e Teresa abriram uma empresa na qual João entrou com
um capital de R$ 20.000,00 e Teresa, R$ 35.000,00. Lucros e prejuízos dessa empresa serão divididos entre os dois sócios, em
partes diretamente proporcionais aos capitais investidos. Após
um ano de funcionamento, a empresa acusou um prejuízo de
R$ 121.000,00. As partes, em reais, do prejuízo, correspondentes a cada sócio são, respectivamente, de:
A 40.000 e 81.000.
D 52.000 e 69.000.
B 44.000 e 77.000.
E 56.000 e 65.000.
C 48.000 e 73.000.

A rep
prime
da eta
mesm
etapa
A 36
B 42
C 52

QUE

A figu
parale
em du
te, de
QUESTÃO 78
Um supermercado comprou de uma cooperativa agrícola, 1.000 kg
de grãos, entre feijão e milho. O preço pago pelo milho foi de
R$ 3,00 o quilograma e o do feijão, R$ 4,00 o quilograma. Se x
representa a quantidade, em quilogramas, de milho comprado, a função que representa o quanto o supermercado gastou
nessa compra, em reais, para 0 < x < 1.000, pode ser dada por:
A f(x) = x + 4.000
B f(x) = x2 + x + 4.000
C f(x) = x2 + x + 3.000
D f(x) = -x + 4.000
E f(x) = -x + 3.000

28

QUESTÃO 80
O combustível usado para abastecer a frota de automóveis de
uma locadora é composto por 25% de etanol e 75% de gasolina. O preço do litro de etanol hoje é de

3
do preço do litro
5

da gasolina, que está custando R$ 3,50. O preço do litro dessa
mistura, usada na frota da locadora, é de:
A R$ 2,95
D R$ 3,10
B R$ 3,00
E R$ 3,15
C R$ 3,05
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QUESTÃO 81

QUESTÃO 83

A reprodução de uma fotografia foi feita em duas etapas. Na
primeira, a fotografia teve sua área reduzida em 36%. Na segunda etapa, a fotografia reduzida foi ampliada, voltando a ter a
mesma área da fotografia original. Dessa maneira, na segunda
etapa, a fotografia sofreu um aumento de área da ordem de:
A 36%
D 56,25%
B 42,7%
E 57,5%
C 52,75%

Uma empresa acompanhou durante os cinco primeiros meses
do ano o preço de custo para a fabricação de um produto e o
lucro com a venda, em relação a esse custo.
Custo do produto
(R$)

Lucro com a venda
do produto (R$)
24

32

20

24
23
21

16

18

–5 jan. fev. mar. abr. maio Meses
jan. fev. mar. abr. maio Meses

–20

O mês em que esse produto atingiu o seu maior preço absoluto de venda foi:
A janeiro.
D abril.
B fevereiro.
E maio.
C março.

QUESTÃO 82
A figura seguinte é o projeto de um brinco cujo formato é um
paralelogramo de vértices A, B, C e D. Essa joia será dividida
em duas regiões, e a triangular será feita de ouro e a outra parte, de prata.
A

B

eis de
gasoE

o litro

QUESTÃO 84

dessa
D

C

Deseja-se contornar toda a região do brinco e a linha que separa as partes de ouro e prata, com uma linha de bronze, de
espessura desprezível. Sabendo que AE está contido na bissetriz do ângulo BÂD, que CD = 4 cm, CE = 3 cm e que o comprimento da linha de bronze é de aproximadamente 27,4 cm,
o valor mais aproximado da linha AE é de:
A 5,4 cm
D 6,0 cm
B 5,6 cm
E 6,2 cm
C 5,8 cm

Cada dia do mês, em que José caminhou na esteira, ele perdeu
200 g de massa corporal e, cada dia em que deixou de caminhar, ganhou 400 g de massa corporal. Após 30 dias do início
desse processo, verificou-se que José estava 1,2 kg mais magro. Então, nesse período, José caminhou na esteira:
A 18 dias.
D 22 dias.
B 20 dias.
E 24 dias.
C 21 dias.
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QUESTÃO 85

QUESTÃO 87

Nos anos 2000, para transportar produtos agrícolas da cidade A
até o entreposto D, usavam-se duas rodovias retilíneas, a primeira
ligando os municípios A e B e a segunda ligando o município B
ao entreposto D, passando pelo município C, conforme a figura.
B
C
D

D

QUESTÃO 86
Pedindo moedas a seus avós, uma criança recebeu 30 moedas,
todas elas de 5 ou 10 centavos, totalizando R$ 2,30. Sabendo
que x é a quantidade de moedas de 5 centavos recebida por
ela, uma equação que permite obter esse valor é:
A x + 2(30 - x) = 46
B 5x + 10(30 - x) = 23
C x + 2(6 - x) = 46
D 5x + 100(30 - x) = 460
E x - 2(6 - x) = 46

30

A

F

Nova
XeY
assim

B

Nesse momento, o carro está parado paralelamente ao lado
AB do estacionamento, com a traseira voltada para a parede
BC . Desconsiderando-se o comprimento do carro, o sensor
pode calcular que a distância da traseira à parede é de aproximadamente: (Dado: 2  1,4 )
A 25,4 metros.
B 22,2 metros.
C 21 metros.
D 19,8 metros.
E 19 metros.

Um evento de MMA (mixed martial arts) ou, em português, artes marciais mistas ocorre em uma região com a forma de um
polígono regular. Em geral, esse polígono é um octógono. Para
a realização de um desses eventos, verificou-se que o polígono delimitado para a área de combate estava fora das especificações, pois apenas 6 ângulos internos tinham as medidas
corretas. A razão entre as medidas dos outros dois ângulos era

A
B
C
D
E

2
. Assim, a medida do maior ângulo desse polígono era:
3
135°
144°
150°
156°
162°

A

B

C
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Em 2010, foi inaugurada uma terceira rodovia, de 15 km, também retilínea, ligando o entreposto D ao município E, de tal
maneira que, a linha que representa a menor distância entre
os municípios C e E é paralela à rodovia que liga os municípios
A e B. No fim de 2015, foi inaugurado o prolongamento dessa
rodovia até o município A, partindo de E, de forma que, para
ir do município A até o entreposto D, passando pelo município
E, tem-se uma estrada retilínea. Sabe-se que, usando apenas
essas rodovias, a menor distância entre os municípios A e C é
de 36 km; entre o município B e o entreposto D é de 28 km e,
entre os municípios A e B, somada à distância do município C
ao entreposto D, é de 32 km. Em relação às rodovias existentes antes de 2010, hoje, para transportar os produtos agrícolas
da cidade A ao entreposto D, usando sempre o menor caminho, economiza-se:
A 18 km
B 15 km
C 13 km
D 12 km
E 9 km

QUE

Um supermercado disponibiliza a seus clientes uma área de estacionamento na forma de um quadrado ABCD, de 30 metros
de lado. Um automóvel com sensor de ré está fazendo manobras e, no momento, esse sensor é representado na figura pelo
ponto E, sobre a diagonal AC do quadrado, a uma distância
de 30 metros do vértice C.
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QUESTÃO 89

A

B

X

Y

K

Z

A figura seguinte, na qual aparecem três circunferências concêntricas de centro O, representa a tela de um radar destinado
a monitorar aviões no espaço aéreo brasileiro, em determinada
região. Cada circunferência está dividida em seis partes iguais,
pelos segmentos AB, CD e EF . Em dado momento, um avião
foi detectado pelo radar e deve ser monitorado. Sabe-se que a
medida do ângulo de vértice O, formado entre C e o avião, é de
120° e que a distância do avião ao ponto O é menor que AO.
C

E
G

D

K

C

Novamente, essa folha foi dobrada de modo que os vértices
X e Y se sobrepuseram, bem como os vértices K e Z, gerando,
assim, o quadrado de vértices M, N, P e Q.
X

o lado
arede
ensor
proxi-

ês, arde um
. Para
olígoespedidas
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QUESTÃO 90

Uma folha quadrada de vértices A, B, C e D foi dobrada de modo que os vértices A e D se sobrepuseram, bem como os vértices B e C, formando, assim, o retângulo de vértices X, Y, Z e
K, conforme a ilustração.

Y

Q

J

A
H

I

M
D

K

Z

P

N

Com uma tesoura, é cortado o triângulo retângulo da figura,
no qual o vértice do ângulo reto é o ponto Q.
Q

M

P

N

M

P

B

O

F

Dessa maneira, esse avião pode ser mais bem representado
no gráfico pelo ponto:
A G
B H
C I
D J
E K

N

Ao desdobrarmos totalmente a folha, devemos encontrar uma
figura semelhante a:
A

D

B

E

o era:

C
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