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1. Este CADERNO contém a proposta de redação e 90 questões relativas às áreas de
Linguagens e Matemática.
2. Confira se o seu CADERNO contém a quantidade de questões mencionada na instrução
anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência,
comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Preencha cuidadosamente o CARTÃO-RESPOSTA com os dados solicitados.
4. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não poderá ser
substituído.
5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções, identificadas com
as letras , , ,
e . Apenas uma responde corretamente à questão.
6. No CARTÃO-RESPOSTA, preencha todo o espaço compreendido no círculo correspondente
à opção escolhida para a resposta. A marcação em mais de uma opção anula a questão,
mesmo que uma das respostas esteja correta.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

QUE

Obse
CINTIA FALASCHI

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo, na modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema A corrupção na política brasileira, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize, relacione, de forma
coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista.
A palavra “corrupção” vem do latim corruptus, que significa “quebrado em pedaços”, “apodrecido”, “pútrido”. Segundo o dicionário Houaiss, no sentido figurado, depravação de hábitos, costumes etc., devassidão, ato ou efeito de subornar uma ou mais
pessoas em causa própria ou alheia; uso de meios ilegais para apropriar-se de informações privilegiadas em benefício próprio […].
Texto I
A ciência da corrupção
As manchetes dos jornais insistem, implacáveis. Todos os dias, novas revelações que políticos, pertencentes a todos os partidos, todas as
ideologias e todas as classes sociais, se envolvem em atos de corrupção, mentira e desonestidade. […]
O que leva, afinal, essas mesmas pessoas, quando em posição de autoridade e de poder, político ou administrativo, a praticar atos tão
baixos? A roubar os cofres públicos, por exemplo, e mentir sem uma piscada de olhos? A ciência tenta explicar, mas sem nunca justificar, esses comportamentos aparentemente inexplicáveis.
Estudos científicos realizados recentemente esclarecem as tendências inerentes a cada pessoa, independentemente de cor, raça, nível
intelectual ou partido político (PSDB, PMDB ou PT) agem previsivelmente da mesma forma. Pesquisas lideradas e recentemente publicadas
pelos doutores F. Gino e D. Ariely, realizadas com alunos voluntários nas universidades de Harvard e de Duke, nos EUA, demonstraram que,
quando as pessoas têm a oportunidade de ser desonestas e a probabilidade de ser pegas neste ato e o custo sobre sua reputação é percebido como mínimo, a maioria pratica atos de desonestidade. Mesmo que não “roubem” tudo o que podem inicialmente. E, curiosamente, elas
têm a tendência de roubar mais, quando alguém de seu “time”, grupo, partido, está roubando, de que quando alguém do “outro” time ou
partido for, obviamente, identificado como corrupto. […]
Disponível em: www.cartacapital.com.br (acesso em 4 nov. 2015)

Quando ele está em campanha
Diz que vai resolver toda situação.
Depois de tá eleito adianta o seu lado
[…]
Perde a credibilidade, a moral e o pudor
Tira o pão da boca das crianças

Texto II
O vírus da corrupção
Do aposentado e do trabalhador!
[…]
De norte a sul,
De leste a oeste meu irmão.
Como tem político contaminado
Com o vírus da corrupção!
Bezerra da Silva

Texto 3
A ética do crime e a delação premiada
[…] A delação premiada sempre foi, e continua sendo, um problema ético dos mais complicados. Entre outras razões, porque o delator
recebe uma “vantagem” processual (ele pode ter a pena diminuída, por exemplo) como recompensa por ajudar a condenar seus velhos amigos. A delação premiada, portanto, é uma delação meio “comprada”, é permutada com base numa estranha troca de favores. […]
Disponível em: http://epoca.globo.com (acesso em 4 nov. 2015)

Texto 4
De 594 parlamentares em exercício,
190 foram condenados
Levantamento inédito feito pela ONG Transparência Brasil aponta que 190 dos 594 deputados e senadores em exercício já foram condenados pela Justiça ou tribunais de conta. […]
Sentenças dos tribunais de contas por irregularidades em convênios, contratos e licitações são as mais recorrentes, atingindo
66 parlamentares (11% do Congresso). Em segundo lugar aparecem as condenações da Justiça Eleitoral por irregularidades em contas de
campanha, com 57 deputados e senadores encrencados (9,6% do Congresso). Em terceiro estão os atos de improbidade administrativa (como
enriquecimento ilícito e dano ao erário), que levaram à condenação de 41 congressistas (6,9% do Congresso), de acordo com dados extraídos do projeto Excelências (www.excelencias.org.br), recém-relançado pela ONG, com apoio da Veja.
Disponível em: http://veja.abril.com.br (acesso em 4 nov. 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 ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”.
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.
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OPÇÃO INGLÊS (1 A 5)
QUESTÃO 1

, redipolítiforma

Observe a foto a seguir.
Com a leitura da placa localizada em frente ao
Palácio de Buckingham, em Londres, os turistas
interessados em assistir à troca da guarda real
descobrem que:
A ela acontece diariamente às 11 h 30 da
manhã, o ano todo.
B entre o outono e a primavera, ela acontece
diariamente.
C entre a primavera e o outono, ela acontece
dia sim, outro não.
D ela pode ser cancelada por causa das chuvas
fortes e tempestades.
E poderiam assistir à cerimônia naquele mesmo
dia, às 11 h 30 da manhã.

o o diu mais
o […].

das as

, nível
icadas
m que,
ercebie, elas
me ou

CINTIA FALASCHI
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 3

Leia o trecho de uma música a seguir.

Leia o texto a seguir.

Every hour and every day I’m learning more
The more I learn, the less I know about before
The less I know, the more I want to look around
Digging deep for clues on higher ground
Stevie Wonder

Esses versos são parte da letra da música “Higher ground”,
gravada pelo grupo UB40. O título e o conteúdo dos versos
mostram que o tema da música é:
A um amor impossível.
B a procura de liberdade.
C uma experiência infeliz.
D uma existência triste.
E a busca de crescimento.

Lack of security for self-employed workers “bad for Dutch
economy”
Plans to make it easier for self-employed workers to insure
themselves against sickness and unemployment have been drawn up
by the employers’ organisation AWVN.
There are concerns that the lack of security that goes with working
independently could hold back the Dutch economy. “People who are
unsure tend to keep a tight hold on the purse-strings, and that isn’t
good for the economy or work opportunities,” AWVN director Harry
van de Kraats told De Volkskrant.
Currently 1.2 million people are listed as zzp (self-employed sole
traders) and one-third of the working population is not in a steady job.
Dutch labour organisations are keen to ensure that the more flexible
modern labour market does not compromise social security.
Disponível em: www.amsterdamherald.com (acesso em 23 out. 2015)

Considerando as ideias apresentadas no texto, infere-se que
na Holanda:
A há um grande incentivo para que haja cada vez mais
trabalhadores autônomos.
B o alto número de desempregados tem afetado negativamente
a economia do país.
C há preocupações de que a falta de segurança do trabalho
independente possa atrapalhar a economia.
D quase metade da população trabalhadora no país é
autônoma e não paga os encargos trabalhistas.
E o governo quer garantir que o mercado de trabalho mais
flexível não comprometa a previdência social.

as co-
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OPÇÃO ESPANHOL (1 A 5)

QUESTÃO 4
Leia o texto a seguir.

Sebastião Salgado: life through a lens
A new Oscar-nominated film tells the life story of Sebastião
Salgado. Its co-director Wim Wenders talks to Tom Brook about the
economist-turned-photographer.
“When I reached the edge of that enormous hole, in a split
second I saw unfolding before me the history of mankind. The building
of the pyramids, the Tower of Babel, the mines of King Solomon,” says
Brazilian photographer Sebastião Salgado in a new film. The Salt of
the Earth tells the life story of Salgado, who became famous after he
photographed workers at the Serra Pelada gold mine.
Nominated for an Academy Award, the documentary feature is
co-directed by revered German filmmaker Wim Wenders (Wings of
Desire). He tells Tom Brook about how Salgado found his way: “He
didn’t start as a photographer, he was an economist. He travelled
mostly in Africa, and started to take pictures – but only to accompany
his reports. Then he realised these pictures interested him much more.”
Wenders believes the images are so striking in part because of
Salgado’s involvement with his subjects. “Other photographers come
and take their pictures and get the hell out of there, [but] he remained.
For weeks he lived with these people… and some of his projects took
almost a decade until he was happy with the result.”
Disponível em: www.bbc.com (acesso em 23 out. 2015)

A história de vida do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
virou um documentário chamado “O sal da Terra”, no qual:
A há grande ênfase à infância do fotógrafo.
B se destacam aspectos da vida pessoal do fotógrafo.
C o diretor alemão Tom Brook trabalhou sozinho.
D são destacadas as viagens do fotógrafo à África.
E fica nítida a preferência do fotógrafo por projetos curtos.

QUESTÃO 5
Leia o texto a seguir.

TED is a nonprofit devoted to spreading ideas, usually in the form
of short, powerful talks (18 minutes or less). TED began in 1984 as a
conference where Technology, Entertainment and Design converged,
and today covers almost all topics — from science to business to global
issues — in more than 100 languages. Meanwhile, independently run
TEDx events help share ideas in communities around the world.
[…] It is a global community, welcoming people from every
discipline and culture who seek a deeper understanding of the world.
We believe passionately in the power of ideas to change attitudes, lives
and, ultimately, the world. On TED.com, we’re building a clearinghouse
of free knowledge from the world’s most inspired thinkers — and a
community of curious souls to engage with ideas and each other, both
online and at TED and TEDx events around the world, all year long.
In fact, everything we do — from our TED Talks videos to the projects
sparked by the TED Prize, from the global TEDx community to the TED-Ed
lesson series — is driven by this goal: How can we best spread great ideas?

QUE

Leia o

QUESTÃO 1
Leia o texto a seguir.

Diseña el viaje de tus sueños: consejos útiles para evitar
sorpresas desagradables
Comienza la segunda quincena de mayo y se aproxima el
momento más esperado del año: las vacaciones. Por este motivo
desde organizaciones de consumidores como la Organización
de Consumidores y Usuarios (OCU) o la Asociación General de
Consumidores (Asgeco), así como de webs especializadas como
rastreator.com o Skyscanner coinciden en pedir que se preparen los
viajes con la suficiente anticipación.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda
que más de la mitad de las compras por Internet están relacionadas
con los viajes. Por este motivo, entre algunos consejos, recuerda
al consumidor que lo mejor es tener un contrato “que recoja
detalladamente todos los extremos”. Además, añade que las
agencias de viajes online suelen tener unos precios más competitivos
aunque no ofrecen la misma flexibilidad. “También es difícil que,
en las agencias virtuales, el consumidor obtenga una respuesta
personalizada a sus dudas”, añaden desde la Asociación General
de Consumidores (Asgeco).
Además, ambas organizaciones aconsejan que se conserve
cualquier documentación para hipotéticas reclamaciones y añaden
que la reserva de un viaje debe contener información como el
precio final, la descripción del mismo (fechas, vuelos, hotel…) y los
derechos del viajero.
[…]
Disponível em: www.abc.es (acesso em 15 jul. 2015)

Segundo o texto, um possível problema que pode ocorrer com
compras virtuais é:
A a possibilidade do parcelamento e da entrega, sem cobrar
o frete.
B a cobrança de uma taxa por parte da polícia federal pela
mercadoria entregue.
C a falta de um atendimento individualizado para problemas
específicos.
D o erro na entrega do tipo de produto escolhido pelo
comprador.
E a necessidade de um cartão internacional ou registro em
Paypal.

Disponível em: www.ted.com (acesso em 23 out. 2015)

O texto sobre o TED objetiva destacar:
A os lucros obtidos pela organização com o desenvolvimento
de projetos.
B a celebração do tempo de atividade da organização.
C a missão da organização enquanto comunidade global.
D a ênfase dada às palestras sobre ciências e negócios.
E o desejo de monopolizar muitas boas ideias.
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QUESTÃO 2

QUESTÃO 3

Leia o texto a seguir.
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Sistine, la hija de Sylvester Stallone: de tal palo, tal modelo
Las nuevas generaciones se abren paso. A sus 68 años, Sylvester
Stallone ya está en posición de no poder ocultar la vejez que le
contempla cuando acomete una escena de acción ni el hecho de que
su hija Sistine se haya hecho lo suficientemente mayor como para
empezar una carrera por sí misma.
Aparentemente no será la de actriz de cine, siguiendo los pasos
paternos, pero sí quiere entrar de lleno en el mundo de las pasarelas,
una joven de 16 años que dice que se siente “horrible” delante de
las cámaras, pero que tiene seguridad en la pasarela gracias a los
consejos de su madre […]
Disponível em: www.elmundo.es (acesso em 15 jul. 2015)

Ao se referir à filha do ator Sylvester Stallone, o texto emprega
a expressão “de tal palo, tal modelo”, fazendo alusão ao que
corresponde como explicação:
A criar uma confusão em público.
B dar início a uma determinada atividade.
C seguir os passos de seu progenitor.
D manter um segredo referente a um tema.
E perder o controle e a calma.

ul. 2015)

Leia o texto a seguir.

Toxoplasmosis, embarazo y gatos
Cuando una mujer espera un hijo, sobre todo si se estrena como
madre, son muchas las dudas que asaltan su cabeza. Y, si tiene gato,
una de ellas es la preocupación por contraer la toxoplasmosis.
No obstante, estudios al respecto demuestran que las
probabilidades de que un felino doméstico y controlado desde el
punto de vista sanitario contagie la toxoplasmosis a una persona son
reducidas y, en algunos casos, nulas.
Según una investigación realizada por la asociación Promiau, a
partir de los datos facilitados por la Fundació Silvestre, el 13% de los
abandonos de gatos en España son motivados por el nacimiento de
un hijo, lo que supone algo más de 3.000 abandonos al año.
[…]
Claves sobre los gatos y la toxoplasmosis
• Una mujer embarazada no contrae la toxoplasmosis por acariciar
a su gato.
• Hay casos en los que es imposible la infección de la gestante,
como cuando posee anticuerpos contra la toxoplasmosis o su felino
no está infectado.
• Un gato que siempre se ha alimentado solo con alimento
comercial y está controlado desde el punto de vista sanitario tiene
nulas probabilidades de estar infectado por el parásito que provoca
la toxoplasmosis y, por lo tanto, no lo puede transmitir a ninguna
persona.
• Los felinos aportan numerosos beneficios psicológicos y
bienestar emocional a quienes disfrutan de su compañía. La separación
de una embarazada y su gato puede provocar a la mujer un trauma
que altere su bienestar psicológico y emocional.
Disponível em: www.consumer.es (acesso em 15 jul. 2015)

r com

O artigo sobre saúde objetiva:
A quebrar um tabu que acarreta no abandono de gatos por
medo da transmissão de uma doença.
B enumerar as medidas que devem ser tomadas para evitar
que o gato contraia a doença.
C prevenir sobre o risco do consumo de carnes cruas contendo
o parasita da toxoplasmose.
D informar sobre os meios de contaminação e os fatores de
risco que realmente causam a doença.
E alertar sobre a necessidade de se tomarem algumas
precauções para garantir a saúde do bebê.
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 6

QUE

Del pardo a la mesa de Carmena
Trece infiernos atravesó Aliou Diallo cuando solo era un
adolescente. Hacía semanas que había dejado su Guinea-Conakry
natal — donde cultivaba berenjena, yuca y arroz desde niño —
cuando se plantó en las playas de Senegal. Allí, frente a él, el
Atlántico se perdía en el horizonte; ese océano al que le entregaría
después su vida. Tenía 17 años. Y decidió meterse en un cayuco y
zarpar junto a otros 158 “compañeros” rumbo a las islas Canarias.
En el trayecto hasta España se imaginó muerto varias veces: como
cuando fallecían de agotamiento quienes se sentaban apenas unos
metros a su lado. La esperanza se diluía a medida que las horas a la
deriva se sucedían. Una tras otra, hasta que un barco los encontró
y los rescató: al decimotercer día.
Disponível em: http://politica.elpais.com (acesso em 15 jul. 2015)

O evento citado chama a atenção para qual realidade?
A O processo de mistura de culturas que caracterizam a
riqueza de uma nação.
B A imigração de pessoas que vivem em situação de baixos
índices de desenvolvimento humano.
C A busca por novas oportunidades de trabalho, voltadas
principalmente para a área agrícola.
D A fixação de estrangeiros na Espanha nos mais variados
ramos de negócios.
E O crescimento exagerado de um país, originado pela
imigração de seus vizinhos.

KING FEATURES/IPRESS

Leia o texto a seguir.

Esse cartum faz um recorte da convivência de Hagar — o guerreiro viking — com Helga, sua esposa. Sua leitura permite relacionar o valor da Lua, no contexto da tirinha, com os versos:
A “Lua de São Jorge / Cheia, branca e inteira. / Oh, minha
bandeira / Solta na amplidão.” (Caetano Veloso)
B “Tenho fases como a Lua / Fases de andar escondida / fases de vir para a rua” (Cecília Meireles)
C “Quando Ismália enlouqueceu / Pôs-se na torre a sonhar /
Viu uma lua no céu / viu uma lua no mar” (Alphonsus de
Guimaraens)
D “Fim de tarde. / No céu plúmbeo / a lua baça. / Paira […]
Desmetaforizada / Desmistificada.” (Manuel Bandeira)
E “Vai alta a nuvem que passa / vai alto meu pensamento /
que é escravo da tua alma / como a lua o é do vento.” (Fernando Pessoa)
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QUESTÃO 5
Leia o texto a seguir.

El streaming salva al mercado musical
Por primera vez en España, la venta de música digital ha
aumentado un 11% durante los seis primeros meses de 2015

[…]
En conjunto, la venta de formatos digitales, ya sea mediante
sistemas de descarga de archivos o por emisión en streaming
representan más de la mitad de la facturación de la industria musical
en España, (53,9%), por lo que el sector apunta a estos formatos como
una “tabla de salvación” tras una “larguísima travesía en el desierto”
por los malos resultados económicos de 2001 a 2013.
Disponível em: www.elmundo.es (acesso em 15 jul. 2015)

A notícia informa a situação atual da venda de músicas que:
A encontra sua solução na venda em formato streaming.
B tem sido o alvo de campanhas publicitárias gratuitas.
C é alvo de críticas em relação ao volume de discos piratas.
D sofre uma queda no volume de venda de downloads de
músicas.
E representa um faturamento que visa ao aumento de formatos MP3.
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QUESTÃO 7

QUESTÃO 8

Nome popular: gengibre
Nome científico: Zingiber officinale
Família: Zingiberaceae
Origem: Ásia
Propriedades: estimulante gastrintestinal, aperiente (abre o apetite), carminativo (eliminador de gases intestinais), tônico (restaura
energia), expectorante (expulsão do muco).
Características: erva rizomatosa, com cerca de 50 cm de altura.
Possui rizomas com cheiro agradável e sabor picante, tendo grande uso culinário, como especiaria, desde a época da antiga civilização greco-romana.
Usos: na literatura etnofarmacológica há referência de seu uso
como remédio contra asma, bronquite e menorragia, porém sem comprovação científica. O óleo essencial presente nos rizomas responde
pelo aroma e a ação antimicrobiana, que só aparece no rizoma fresco. Outros constituintes são açúcares, proteínas, vitaminas do complexo B e vitamina C. Os resultados de experimentos farmacológicos
citam como sua principal propriedade a ação estimulante digestiva,
com indicação nos casos de dispepsia e como carminativo nas cólicas flatulentas (causadas por gases).
Relatam também sua ação antimicrobiana local, que encontra emprego
no combate da rouquidão e da inflamação da garganta, além das ações:
antivomitiva, anti-inflamatória, antirreumática, antiviral, uma intensa atividade antitussígena comparável ao de fosfato de diidrodecaína, e ainda
propriedades antitrombose, cardiotônica (restaura energia cardíaca), antialérgica, colagoga (aumento da secreção da bílis) e protetora do estômago.
Forma de uso / dosagem indicada: Pode ser ingerido na forma de
chás decoctos (cozimento), fresco ralado ou associado a outros alimentos, na forma de pastilhas, pó de raiz, doces etc.
Disponível em: www.cultivando.com.br (acesso em 29 out. 2015)

No processo de comunicação, a intenção da mensagem do
texto lido:
A está centrada no emissor, havendo, portanto, o predomínio
da subjetividade.
B é exclusivamente com a informação do conteúdo, que deve
ser transmitido de forma precisa.
C é remeter-se ao receptor com a finalidade de convencê-lo
a fazer ou não alguma coisa.
D é usar o código linguístico de modo criativo, inovador, para surpreender o leitor ou ouvinte.
E é instaurar ou facilitar a comunicação entre emissor e receptor, promovendo ou mantendo o contato.

Aprendimentos
O filósofo Kierkegaard me ensinou que cultura
é o caminho que o homem percorre para se conhecer.
Sócrates fez o seu caminho de cultura e ao fim
falou que só sabia que não sabia de nada.
Não tinha as certezas científicas. Mas que aprendera coisas
di-menor com a natureza. Aprendeu que as folhas
das árvores servem para nos ensinar a cair sem
alardes. Disse que fosse ele caracol vegetado
sobre pedras, ele iria gostar. Iria certamente
aprender o idioma que as rãs falam com as águas
e ia conversar com as rãs. […]
Sócrates falava que as expressões mais eróticas
são donzelas. E que a Beleza se explica melhor
por não haver razão nenhuma nela. O que mais eu sei
sobre Sócrates é que ele viveu uma ascese de mosca.
Manoel de Barros

Nos versos de Manoel de Barros ficam evidentes a criatividade, a inovação, os cuidados na escolha das palavras, a máxima
exploração dos recursos expressivos do idioma que dão aos
textos, sem dúvida nenhuma, a função poética. No entanto,
podemos também evidenciar o foco no eu lírico no fragmento:
A “Sócrates fez o seu caminho de cultura e ao fim
falou que só sabia que não sabia de nada.”
B “Não tinha as certezas científicas. Mas que aprendera coisas
di-menor com a natureza.”
C “Disse que fosse ele caracol vegetado
sobre pedras, ele iria gostar.”
D “Aprendeu que as folhas
das árvores servem para nos ensinar a cair sem alardes.”
E “O que mais eu sei
sobre Sócrates é que ele viveu uma ascese de mosca.”

QUESTÃO 9
O Renascimento foi uma marcante transformação cultural nas
diversas formas de expressão do homem nos séculos XV e XVI.
Sobre a arte renascentista podemos considerar correto que:
A o afresco da Santa Ceia no teto da Capela Sistina foi pintado por Leonardo da Vinci.
B a perspectiva e o sfumato foram técnicas desenvolvidas na
pintura renascentista.
C a escultura O êxtase de Santa Teresa, de Gian Lorenzo Bernini,
traduz todas as características do Renascimento.
D a técnica trompe-l’oeil foi usada na Renascença para que as
formas de duas dimensões aparentassem ter três dimensões.
E a arquitetura deste período preocupa-se em posicionar os
edifícios religiosos de modo a criar um cenário especial.
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QUESTÃO 10
O estilo barroco no Brasil é dividido em três ciclos: o primeiro
se concentra nas primeiras décadas do século XVIII, o segundo é compreendido entre 1730 e 1760, e o terceiro refere-se à
fase rococó, que abrange o período de 1760 a 1800. Sobre o
estilo rococó no Brasil, pode-se afirmar que:
A se caracteriza pela decoração externa das fachadas, sobretudo portadas, frontões e torres. A decoração interna
é reconhecida pelas colunas torsas ornamentadas.
B a estatuária integrada na talha e o uso de colunas salomônicas, dosséis e conchas como ornamento nas colunas são
características deste período.
C podia ser encontrado na talha e na decoração de interiores,
valorizando os efeitos luminosos, e na pintura ilusionista.
D no campo da pintura, as figuras aparecem elegantes em trajes modernos, misturadas com outras em trajes teatrais.
E as esculturas do período eram monumentais, emblemáticas e esculpidas em mármores e demonstravam a libertação da obra de sua prisão material.

QUESTÃO 11

QUE

Leia os textos.

Um estudo em 1.183 alunos, faixa etária de 6 a 18 anos, em escolas públicas e particulares de Belo Horizonte, Minas Gerais, mostrou
que a maioria dos alunos (62,6%) estava insatisfeita com seu corpo.
[…] Os resultados mostraram percentual elevado de alunos com insatisfação corporal, iniciando numa idade precoce e sujeita a riscos
pela associação possível com transtornos alimentares, baixa autoestima, limitações no desenvolvimento psicossocial, depressão, manutenção de obesidade e outros riscos. […]
A prática do “culto ao corpo” é uma preocupação geral, atravessando todos os setores, classes sociais e faixas etárias, tendo como
base um discurso estético ou de preocupação com a saúde. O culto
ao corpo está presente em todos os segmentos sociais. […] A escolha
da modalidade esportiva, da ginástica, da dança e da academia em
que se praticará a atividade está associada, provavelmente, às demais
esferas da vida e às demais escolhas realizadas no mercado de bens.
[…] É imperativo ser bonito, musculoso, magro e saudável como
resultado do grande consumo da imagem.
Disponível em: www.adolescenciaesaude.com (acesso em 28 out. 2015)

Uma boa aula de educação física deve mostrar, antes de mais nada,
a importância de se ter um corpo saudável, com habilidade para executar movimentos. Ela deve mostrar também como os exercícios físicos, praticados de forma correta, sem exageros, podem ajudar nesta
empreitada. Na fase da adolescência essa conscientização deve ser
ainda mais trabalhada. Deve ficar claro que a malhação não pode ter
como única finalidade a estética.
Disponível em: www.cecb.edu.br (acesso em 28 out. 2015)

Os textos referem-se:
A ao fato de que uma boa aula de educação física deve favorecer o desenvolvimento da musculatura e estimular exercícios e movimentos que valorizem o corpo.
B à necessidade de conscientizar os alunos sobre a importância da educação física e das próprias atividades físicas como
meio de promoção do seu desenvolvimento corpóreo e intelectual, de maneira saudável, sem se prender a aspectos
estéticos dos padrões de beleza defendidos pelo mercado
de consumo atual.
C ao fato de que a insatisfação dos alunos com seus corpos
levam-nos a procurar orientação de especialistas de educação física para que possam conseguir corpos sarados e,
assim, atenderem os padrões de beleza atuais.
D à necessidade de ver as aulas de educação física como um
apoio para o estabelecimento e manutenção da saúde dos
jovens para que estes não enfrentem problemas de obesidade e sofram preconceitos na sociedade.
E à conscientização dos adolescentes para que escolham uma
modalidade esportiva, ginástica ou dança que lhes permita manter o corpo sempre dentro dos padrões estéticos da
sociedade de consumo atual.
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No teatro ou na arte-educação, trabalha-se com a multiplicidade
de movimentos, na dimensão psicofísica, atribuindo-se ao corpo um
lugar especial na construção de saberes em torno da arte, pela via do
trabalho pessoal e coletivo. Sendo assim, o teatro representa, no âmbito educacional, a melhor referência de tratamento do corpo na escola (ao lado da música e da dança), no sentido de propiciar, ao mesmo
tempo, prazer e saber, pela via lúdica e da sensibilidade. Preocupada
com a saúde, com o bom condicionamento físico e com a consciência corporal, a educação física, em qualquer modalidade, está sempre
articulando a imagem do corpo a um conjunto de valores que constituem a vida como um todo. O trabalho realizado com tranquilidade, com calma, sem ansiedade, é um dos primeiros passos para que
o corpo esteja realmente presente. Vale lembrar que a disponibilidade desse corpo é de caráter fundamental para a realização de qualquer atividade. […] A consciência do gesto é importante e o treino
é necessário para que o movimento fique automatizado, de forma
que, diante da sua função, o corpo consiga rapidamente atuar, reagir.
Todo gesto corporal tem um significado, é pensado o tempo inteiro.
Disponível em: www.listasconfef.org.br (acesso em 28 out. 2015)

É possível afirmar que:
A na arte-educação ou no teatro o que prevalece são os gestos e, por isso, a educação física não pode contribuir com
o desenvolvimento dessas áreas do saber, pois está focada
apenas no treino e na competição.
B a consciência do gesto é primordial para a educação física
e, dessa forma, é necessário complementar as aulas dessa
disciplina com estudos do corpo por meio do teatro.
C a educação física está sempre preocupada com a condição
física, aliando o corpo à esportividade, sem se preocupar
com a consciência corporal e com o desenvolvimento gestual, questões tão presentes na arte teatral.
D o texto destaca a importância do teatro, da arte-educação e
da educação física para estimular movimentos e práticas esportivas que favoreçam a manutenção de corpos esculturais.
E o texto mostra que há relação direta entre o teatro e a educação física, estabelecendo que a educação do corpo pela
educação física amplia a possibilidade de uso dos movimentos e gestos na arte teatral.

RONALD ROLAND/MÁRIO/MINISTÉRIO DA SAÚDE
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QUESTÃO 13

Analise o texto a seguir.

Disponível em: http://cuidadocomautomedicacao.blogspot.com.br (acesso em 29 out. 2015)

Relacionando os recursos verbais e não verbais usados no cartaz do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho (SESMT), verifica-se que sua principal intenção é:
A criticar as pessoas que usam medicamentos sem prescrição
médica.
B alarmar os indivíduos que evitam o médico com frequência.
C alertar a população dos perigos da automedicação.
D sugerir a automedicação apenas para aliviar um sintoma rapidamente.
E divulgar o trabalho dos profissionais da saúde.
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

Em sua “Ode triunfal”, Álvaro de Campos, heterônimo modernista de Fernando Pessoa, faz um elogio maravilhado da “beleza disto totalmente desconhecida dos antigos”. […] Antecipando em seu
êxtase os prazeres da interação do seu próprio corpo com esse universo, o poeta expressava a beleza dos “maquinismos em fúria” por
meio de nexos entre a terminologia própria do mundo das máquinas
e termos corporais e sexuais. […]
A desproporção ontológica com as máquinas perdeu-se de vista,
porque nossos corpos tornaram-se íntimos do plástico. Mimetizam-no. Fora de nós há o plástico na forma das coisas, do mesmo modo
que dentro de nós, na forma de cirurgias, implantes, próteses. Nossa carne é moldada nas academias como se fosse de plástico. Nossa
pele deve ser lisa como ele. Materialidade morta, o plástico usurpa o
lugar da natureza perecível e promete o imperecível. […]
Siliconados, plastificados, aparelhados, somos felizes portadores
de próteses. O telefone celular, concentrado de tantos aparelhos, é
a prótese de todas as próteses. Ao alcance das mãos do fetichista hipererotizado é o gozo certo: ele o porta, ele o exibe, ele o toca, ele
goza. Falo universal, ele é o novo “dildo”. Plástico essencial que combina com a vida artificial.
Disponível em: http://revistacult.uol.com.bt (acesso em 29 out. 2015)

Ontológico: parte da filosofia que tem por objeto o estudo das
propriedades mais gerais do ser, apartada da infinidade de determinações que, ao qualificá-lo particularmente, ocultam sua natureza plena e integral.

O texto de Márcia Tiburi, professora de filosofia e escritora brasileira, veicula o sentido de que:
A nossa subjetividade está em primeiro plano na sociedade
contemporânea.
B o corpo humano é violentado para que o indivíduo pareça
estar bem.
C o controle de uma sociedade começa pela consciência crítica.
D o homem, satisfeito com sua aparência, pode ser mais autêntico.
E o homem contemporâneo está preparado para envelhecer.

10

QUE

Na sede da Abril, ator faz desagravo a Mário de Andrade, chamado pela Veja de “covarde e medíocre”
O ator Pascoal da Conceição resolveu fazer um protesto inusitado nesta sexta (12), Dia dos Namorados. O nome da performance foi
Ato de Amor. Ela foi realizada no prédio da Editora Abril, que edita
a revista Veja, no bairro de Pinheiros, em São Paulo.
Na hora do almoço, Pascoal entrou no prédio e declamou poemas,
trechos de crônicas e do livro Macunaíma, todos do escritor paulista Mário de Andrade, que Pascoal já interpretou no teatro e na TV. Pascoal é
conhecido em todo o país também por ter vivido o personagem Doutor Abobrinha, do premiado infantil Castelo Rá-Tim-Bum, na TV Cultura.
Pascoal contou que a recepção de muitos dos funcionários da
Abril foi acolhedora. “Uma jornalista fez questão de vir até a mim e
me dizer que ela não trabalhava na Veja”, conta.
O ator lembrou que vivemos em tempos democráticos e afirmou que os artistas precisam se colocar mais e não ficar acuados ou
com medo. “Eu acho que a gente pode falar por vários lugares. Eu
sou ator e trabalho com Mário de Andrade há tanto tempo, por isso
resolvi colocar o meu lado da questão, até por ser um estudioso de
sua obra”, afirma.
O ator diz que “Mário falava sempre de a gente ter uma postura de amor”. Por isso, fez questão de levar flores para os jornalistas
da Veja. “A gente chegou lá na portaria e eu levei flores. Fiquei cerca de uma hora na redação, falei para eles que eles também são brasileiros, e que o mundo todo deve ter ciência do que significa a obra
de Mário de Andrade no Brasil e no mundo, por isso ele está sendo
homenageado na Flip [Feira Literária de Paraty]. Creio que dentro da
redação da Veja também haja quem ache a obra de Mário de Andrade importante”, declara. […]

A

B

Disponível em: www.diariodocentrodomundo.com.br (acesso em 4 nov. 2015)

De acordo com as informações do texto, o fato que dá maior
credibilidade ao ator no desagravo feito a Mário de Andrade é:
A declamar poemas e trechos de crônicas e do livro Macunaíma.
B ter vivido a personagem Doutor Abobrinha, do premiado
infantil Castelo Rá-Tim-Bum, na TV Cultura.
C ser conhecedor, estudioso da obra de Mário e ter ciência
do valor do autor no Brasil e no mundo.
D fazer um protesto pacífico, levar flores e ser recebido por
funcionários de forma acolhedora.
E acreditar que dentro da Veja existem jornalistas que valorizam a obra de Mário de Andrade.
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QUESTÃO 16
A pintura de ícones foi uma das manifestações artísticas da civilização bizantina. As imagens são marcadas por certo conservadorismo, pois seguem regras consagradas pela tradição, limitando a criação do artista. A padronização e rigidez dos ícones bizantinos garantiam os resultados desejados pela Igreja católica: as imagens deveriam despertar nos fiéis o sentido da transcendência,
o respeito e adoração pelo sagrado, além de contribuir para que os espaços religiosos oferecessem uma experiência de contato sensorial e espiritual com o divino. Identifique nas imagens apresentadas um ícone bizantino.
AUTOR DESCONHECIDO, 1328-36
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QUESTÃO 17
A história da arte da Pré-História é dividida em três períodos: Paleolítico, Neolítico e a Idade dos Metais. Considerando a produção escultórica do período Paleolítico, assinale o que for correto.
A Neste período, a produção artística era voltada para as construções megalíticas.
B O desenvolvimento estético ganha destaque na cerâmica
ornamentada com motivos geométricos.
C Este período marca o início da técnica da fundição, ainda
de forma rudimentar.
D As esculturas mais importantes do período foram realizadas no interior das cavernas.
E As estatuetas femininas são obras de destaque deste
período e indicam sua associação com ritos de fertilidade.

QUESTÃO 18

QUE

Leia os textos.

A natureza do jogo é importante na medida em que proporciona uma junção de atividades variadas, em contextos socioculturais
igualmente variados, possibilitando que o jogo seja analisado em suas
relações com o desenvolvimento psicomotor e suas implicações no
âmbito educacional. […] O jogo é uma forma particularmente poderosa para estimular a vida social e a atividade construtiva do aluno, favorecendo ainda a construção de estruturas mentais mais elaboradas.

Ainda é muito comum, em várias escolas, os profissionais de
educação física optarem por oferecer apenas jogos para seus
alunos, em suas aulas. Os jogos devem, como mostra o primeiro texto, estimular o desenvolvimento motor e as relações socioculturais entre os seus participantes. Qual é, então, a relação
entre os dois trechos transcritos?
A Os jogos são atividades físicas e, quando praticados em demasia, podem gerar problemas de saúde, como sugere o
segundo texto, que analisa essa relação a partir de uma pesquisa realizada por uma universidade dos Estados Unidos.
B Os exercícios físicos em demasia podem causar problemas
cardíacos e pressão alta, mas como os jogos não são exercícios físicos, os argumentos dos dois textos não estão relacionados.
C A pesquisa realizada pela universidade dos Estados Unidos
trata da exaustão do corpo após o exagero de exercícios físicos e de como os jogos podem contribuir para evitar que
surjam problemas de saúde nos seus praticantes.
D Por ter sido aplicada em ratos, em laboratório, os dados da
pesquisa não podem ser relacionados aos jogos, pois os ratos não praticam esportes.
E Os jogos favorecem mais a formação de estruturas mentais
das crianças e jovens e, por isso, a pesquisa da universidade dos Estados Unidos não se aplica a eles, pois ela aborda a questão a partir dos exercícios físicos.
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Disponível em: www.castelobranco.br (acesso em 28 out. 2015)

Todo mundo sabe: praticar atividades físicas é uma boa maneira de controlar a pressão sanguínea e doenças cardiovasculares. Porém, recentemente, um novo estudo da Universidade de Dakota do
Sul, nos Estados Unidos, aponta que as coisas não são bem assim.
A pesquisa realizada com ratos mostra que exercícios em demasia podem acelerar o aparecimento de males cardíacos, com a piora
de pressão alta e a progressão de insuficiência cardíaca em animais
com hipertensão arterial.
Tudo bem, as implicações nos seres humanos ainda não foram
confirmadas, mas os resultados são aterradores, segundo os pesquisadores estadunidenses.
Disponível em: www.portaleducacao.com.br (acesso em 28 out. 2015)
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QUESTÃO 19
Leia o texto.

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), o tema faz parte
do bloco “Conhecimento sobre o corpo”. O estudo dessa área tem
como objetivo permitir a cada aluno gerenciar suas atividades corporais de maneira autônoma, escolhendo as mais saudáveis, e perceber o organismo como uma estrutura integrada — que ganha força
com os estímulos corretos, que pode se lesionar quando a atividade
não é adequada e que precisa se nutrir para funcionar a contento.
Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br (acesso em 28 out. 2015)

Com base na estrutura atual que as escolas oferecem para a
prática de educação física e nos métodos usados por profissionais da área é possível afirmar que:
A os alunos, nas aulas de educação física, gerenciam as suas
atividades a partir de suas possibilidades de movimento,
sem interferências.
B permitir aos alunos gerenciarem de maneira autônoma as
suas atividades físicas pode favorecer o surgimento de problemas de saúde, como lesões e torções.
C em sua maioria, os professores de educação física e as escolas não oferecem aos alunos a possibilidade de escolherem as atividades físicas das quais querem participar, por
isso os critérios estabelecidos pelos PCNs não são aplicados no dia a dia escolar.
D os alunos precisam de nutrição e exercícios adequados à
sua faixa etária e, por isso, não podem gerenciar sozinhos
as atividades que vão realizar, precisando de orientação do
profissional de educação física.
E os PCNs estabelecem que, para garantir a autonomia dos
alunos, as aulas de educação física não precisam de professores formados nessa área do saber.
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QUESTÃO 20

(H24)

O cão sem plumas
A cidade é passada pelo rio
como uma rua
é passada por um cachorro;
uma fruta
por uma espada.
O rio ora lembrava
a língua mansa de um cão
ora o ventre triste de um cão,
ora o outro rio
de aquoso pano sujo
dos olhos de um cão.
Aquele rio
era como um cão sem plumas.
Nada sabia da chuva azul,
da fonte cor-de-rosa,
da água do copo de água,
da água de cântaro,
dos peixes de água,
da brisa na água. […]
João Cabral de Melo Neto.

Ao comparar o rio com um “cão sem plumas”, o poeta estabelece entre rio e cão uma relação:
A paradoxal.
B irônica.
C metonímica.
D metafórica.
E eufemística.

QUESTÃO 21

(H26)

Antigamente as moças chamavam-se “mademoiselles” e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos: completavam primaveras, em geral dezoito. Os janotas, mesmo não sendo rapagões,
faziam-lhe pé-de-alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia.

os da
os ra-

entais
rsidaabor-

Antigamente. Carlos Drummond de Andrade.

No fragmento de texto podemos identificar palavras que comprovam mudança de vocabulário provocadas pelo passar do
tempo. Relacionando o vocabulário de antigamente e o da
modernidade, podemos dizer que “mademoiselles” está para
“patricinhas” assim como “os janotas” está para:
A “os caras”.
B “os mauricinhos”.
C “os manos”.
D “os brothers”.
E “os caipiras”.
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(H18)

QUESTÃO 25

Hamlet observa a Horácio que há mais cousas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava
a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869,
quando este ria dela, por ter ido na véspera consultar uma cartomante; a diferença é que o fazia por outras palavras […] Foi então que ela,
sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita
coisa misteriosa e verdadeira neste mundo.
[…] A cartomante não sorriu: disse-lhe só que esperasse. […]
— As cartas dizem-me…
Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela
declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem
a um nem a outro; ele, o terceiro, ignorava tudo. […] Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta.
Machado de Assis, A cartomante.

Levando em conta a leitura do fragmento e seu conhecimento sobre esse conto machadiano, responda: o dilema de Shakespeare,
em Hamlet, “to be or not to be”, subentendido no primeiro parágrafo do conto machadiano, apresenta-se em “A cartomante” — em relação a Camilo — com o sentido de:
A ser ou não ser o amante de Rita.
B crer ou não no amor de Rita.
C acreditar ou não na cartomante.
D ir ou não ir à casa de Vilela.
E enfrentar ou não a culpa pelo adultério.

QUESTÃO 23

(H14)

A arte medieval era essencialmente religiosa. Nessa época construíram-se muitas catedrais — as principais construções estão
associadas às rotas de peregrinação — e predominaram dois
estilos: o românico e o gótico. Sobre a produção artística deste período é correto afirmar que:
A a escultura não só representava as características físicas das
pessoas, mas também, por meio delas, buscava-se um ideal
de beleza.
B a pintura românica além das obras de caráter decorativo era
realizada com propósito didático e devocional.
C a pintura em cerâmica dividiu-se em duas fases: a das figuras negras e das figuras vermelhas.
D uma das ideias centrais era a valorização do ser humano e
isso se refletiu na arte do período.
E a pintura caracterizou-se pelo contraste entre tons claros e
escuros, o que intensificava a expressão dos sentimentos.
14

Estado de S. Paulo, 22 jan. 2015.

QUE

Um
legum
cas, co
em se
Profes
trabal
A
ra de m
profiss
pação
e até d
sídio P

QUESTÃO 26
Trecho I
A brutal catadura, hórrida e feia
A cor vermelha em si mostram tingida
De outra cor diferente, que os afeia
Pedras e paus de embiras enfiado
Que na face e nariz trazem furados.
Trecho II
Paraguaçu, gentil (tal nome teve).
Bem diversa de gente tão nojosa,
De cor alva como a branca neve,
E donde não é neve, era de rosa:
O nariz natural, boca mui breve,
Olhos de bela luz, testa espaçosa,
De algodão tudo o mais, com manto espesso,
Quanta honesta encobriu, fez ver lhe o preço.
DURÃO, Santa Rita. Caramuru. São Paulo: Martin Claret, 2003.

Frei José Santa Rita Durão, ao escrever seu poema épico, Caramuru, apresenta o índio, a natureza, a colonização. Nos trechos destacados, ao falar do indígena, o autor:
A mostra a visão do nativo sobre si mesmo.
B revela a imparcialidade de Santa Rita Durão ao descrever
os indígenas.
C descreve Paraguaçu – trecho II – como uma mulher branca.
D apresenta os indígenas como bons e justos.
E usa versos dodecassílabos.
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O humor do quadrinho é dado pelas palavras “rima e castigo”, que, ao remeter o leitor ao romance do escritor russo
Fiódor Dostoievski, Crime e castigo, estabelece com a obra
uma relação de:
A coordenação.
B intertextualidade.
C ambiguidade.
D antonímia.
E homonímia.

(H14)

A história da arte islâmica está estreitamente relacionada à expansão dos árabes e à conquista de novas áreas regidas pelo
islã. Apesar de emergir de uma cultura marcadamente religiosa, a arte islâmica não se limita ao sagrado. O gosto e o talento islâmicos influenciaram a arte ocidental em todas as práticas
artísticas, mas ganhou destaque:
A na história da arquitetura e das artes aplicadas.
B na pintura de ícones religiosos.
C no desenvolvimento da construção da abóbada em leque.
D na pintura com a técnica do sfumato.
E nas obras-primas da pintura ilusionista.

QUESTÃO 24

QUE
FRANK & ERNEST, BOB THAVES.
2015 THAVES / DIST. BY
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QUESTÃO 29
Texto I
LEONARDO DA VINCI. RETRATO DE LISA DEL GIACONDO

FRANK & ERNEST, BOB THAVES.
2015 THAVES / DIST. BY

QUESTÃO 27
Em uma publicidade da Garoto, a agência carioca Deninson
Rio Comunicação de Marketing Ltda, usou a seguinte frase: “
Mona Lisa só ficou com esse sorriso amarelo porque Da Vinci
não tinha talento.” Nesse anúncio da Garoto — específico do
chocolate Talento — destaca-se a ambiguidade:
A direcionada a qualquer público-alvo.
B com sentido pejorativo.
C lexical da homonímia e da polissemia.
D gramatical no uso do demonstrativo “esse”.
E como equívoco em que se desconsidera o raciocínio do leitor.

castirusso
obra

et, 2003.

Figura 1. Mona Lisa, de Leonardo da Vinci.

QUESTÃO 28
Uma horta com capacidade para produzir cerca de 400 caixas de
legumes e hortaliças por mês, além de plantas medicinais e aromáticas, com captação de águas pluviais e centenas de mudas brotando
em sementeiras. Isso é parte do cenário da área externa do Presídio
Professor Jacy de Assis, em Uberlândia, no triângulo mineiro, no qual
trabalham 25 presos. […]
A unidade pode ser comparada a uma grande empresa fornecedora de mão de obra especializada na área de construção civil. “Temos
profissionais fantásticos, pedreiros, pintores, eletricistas, com participação em obras em diversos prédios públicos de Uberlândia, escolas
e até da delegacia da Polícia Federal”, relata o diretor-geral do Presídio Professor Jacy de Assis, Adanil Firmino da Silva. […]
Disponível em: http://seds.mg.gov.br (acesso em 29 out. 2015)

Há quem afirme que o cárcere é o inferno, mas, ao se ler essa reportagem sobre o presídio de Uberlândia, infere-se que
o trabalho para o homem pode ser representado pela frase:
A “Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade
através de muito trabalho.” (Clarice Lispector)
B “Todos vós, que amais o trabalho desenfreado […], o vosso labor é maldição e desejo de esquecerdes quem sois.”
(Friedrich Nietzsche)
C “O dinheiro é a essência alienada do trabalho e da existência
do homem; a essência domina-o e ele adora-a.” (Karl Marx)
D “A maior recompensa para o trabalho do homem não é o
que ele ganha com isso, mas o que ele se torna com isso.”
(John Ruskin)
E “Pensar é o trabalho mais difícil que existe.” (John Ford)

Texto II
Paralisa com seu olhar,
Monalisa
Seu quase rir ilumina
Tudo ao redor, minha vida
Ai de mim, me conduza
Junto a você ou me usa
Pro seu prazer, me fascina
Deusa com ar de menina […]
Jorge Vercillo. “Mona Lisa”.

Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, é uma pintura do Renascimento.
Embora representativa da arte clássica, ela se tornou popular
aparecendo em propagandas de chocolate, em camisetas, no
cinema, em letras de música. Na releitura da obra de Da Vinci,
Jorge Vercillo privilegia:
A a deusa no sentido de ente eterno, sobrenatural.
B a sobriedade da mulher retratada.
C o recurso da metonímia, acrescido da linguagem com função conativa.
D o aspecto temporal, em decorrência da distância que existe entre o século XVI e o XXI.
E a austeridade ao dirigir-se a Mona Lisa.

o, Caos tre-

crever

ranca.
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QUESTÃO 32

Mandacaru, quando fulora na seca
É o sinal que a chuva chega no sertão
Toda menina quando enjoa da boneca
É sinal que o amor
Já chegou no coração
Meia comprida
Não quer mais sapato baixo
Vestido bem cintado
Não quer mais vestir timão.
Ela só quer, só pensa em namorar […]
Luiz Gonzaga. “Xote do sertão”.

O mandacaru é uma planta da família dos cactos, vegetação
típica do Nordeste. Ao relacionar o desabrochar dessa planta
com a menina, Luiz Gonzaga pretende:
A mostrar que a situação da mulher nordestina atual é diferente da de outro momento histórico.
B interceder por toda menina que quer ser moça.
C censurar a menina que não quer mais vestir timão.
D simbolizar o momento de transformação da menina em mulher, tocada pelo amor.
E deformar o uso do idioma ao usar a palavra “fulora”, no primeiro verso.

QUE

[…] Temos medo de comida envenenada, de perder o emprego,
de utilizar transporte público, de pessoas desconhecidas que encontramos na rua, de pessoas conhecidas também, de inundações, de
terremotos, de furacões, de deslizamento de terras, da seca. Temos
medo de atrocidades terroristas, de crimes violentos, de agressões
sexuais, de água ou ar poluído, de entrar na própria casa e de sair
dela, de parar no semáforo. Temos medo da velhice e de ficarmos doentes, de sermos ameaçados, furtados ou roubados. Temos medo da
bolsa de valores e da crise econômica. […]
A mídia pode ser considerada aqui uma causadora da proliferação do medo na sociedade, pois o medo deixou de relacionar-se a estórias de contos e mitos, da imaginação durante reuniões de família,
para ser um aglomerado de imagens e informações que a televisão
transmite todos os dias dentro de cada lar e para todas as famílias.
A sociedade deixou de imaginar os contos para viver na realidade
concreta as situações que são transmitidas através dos telejornais e
programas de entretenimento. […]
Disponível em: http://justificando.com (acesso em 29 out. 2015)

O texto faz uma reflexão sobre os impactos que a mídia provoca nos indivíduos. Segundo ele:
A a mídia, ao divulgar as notícias cotidianas, pretende livrar a
população da insegurança.
B o medo é resposta apenas aos estímulos externos.
C o medo protege o homem dos perigos, porque o deixa em
estado de alerta.
D a lista de ameaças reais divulgadas pela mídia compõe o
medo imaginário.
E a intensidade do medo depende do aumento real da criminalidade.

QUESTÃO 31
Ouvi na viola de pastores
Bardos sonhadores que arrebanham estrelas
Qui na manhã do tempo
Um dia ela veio à terra
Raiô n’ua panela de ôro
P’ra revela tisouros
Qui os homens não têm
Falou de mundos de mil luas
Lindas deusas nuas
Monjas do astral
Qui em dimensões além do amor
Além também do bem e do mal […]

Elomar Figueira Melo é cantor e compositor brasileiro conhecido por disseminar a língua portuguesa, principalmente a sertaneja. É comum encontrar em sua obra referência
a pastores, a bardos, a estrelas. Esse fragmento de letra
apresenta:
A a ausência de misticismo.
B a linguagem dialógica entre os pastores e o eu lírico.
C a releitura dos poemas árcades, com a contenção lírica que
lhes é própria.
D a relação intertextual com as cantigas satíricas medievais.
E a mistura da linguagem elaborada do homem culto com a
linguagem simples do iletrado.
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Elomar Figueira Melo. “Cantoria pastoril”.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

QUESTÃO 30

14/01/16 11:28

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34
FERNANDO GONSALES

Texto I
MINISTÉRIO DA SAÚDE
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Muitos filósofos já se questionaram a respeito do sentido da vida. Fazem conjecturas, suposições, teorias. Fernando Gonsales, ao tratar esse tema nos quadrinhos, propõe:
A fazer uma crítica ao pensamento dos filósofos.
B ponderar sobre a consciência da vida, contrapondo-a à morte.
C alertar para a angústia que pede a aproximação do outro.
D brincar com o significado da palavra “sentido”, o que confere humor aos quadrinhos.
E manter a mesma abordagem dos filósofos sobre o significado da existência.
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Texto II
Hepatite A é uma doença infecciosa aguda causada pelo vírus
VHA que é transmitido por via oral-fecal, de uma pessoa infectada
para outra saudável, ou através de alimentos (especialmente os frutos do mar, recheios cremosos de doces e alguns vegetais) ou da
água contaminada.
Esse vírus pode sobreviver por até quatro horas na pele das mãos
e dos dedos. Ele é também extremamente resistente à degradação
provocada por mudanças ambientais, o que facilita sua disseminação,
e chega a resistir durante anos a temperaturas de até 20 ºC negativos.
A incidência da hepatite A é maior nos locais em que o saneamento básico é deficiente ou não existe. Uma vez infectada, a pessoa desenvolve imunidade contra VHA por toda a vida.
Disponível em: http://drauziovarella.com.br (acesso em 29 out. 2015)

O cartaz do Ministério da Saúde, veiculado nas redes sociais,
e o texto de Dráuzio Varela falam sobre a hepatite A, doença
altamente transmissível. A partir da leitura atenta dos dois textos, pode-se afirmar que:
A ambos usam os mesmos recursos de linguagem.
B o texto II, embora sem imagem, detalha aspectos informativos ausentes no texto I.
C os dois textos exploram a função conativa da linguagem.
D ao afirmar que a “Hepatite A é uma doença infecciosa”, Dráuzio Varela ressalta a função metalinguística da linguagem.
E o texto II aborda a evolução do quadro da hepatite A.

QUESTÃO 35
Manter o jogo curto significa tomar cuidado com os compromissos a longo prazo. Recusar-se a fixar-se de uma forma ou de outra.
Não se prender a um lugar, por mais agradável que a escala presente
possa parecer. Não se ligar a vida a uma vocação apenas. Não jurar
coerência e lealdade a nada ou a ninguém. […] Proibir o passado de
se relacionar com o presente. Em suma, cortar o presente nas duas
extremidades, separar o presente da história.
Abolir o tempo em qualquer outra forma que não a de um ajuntamento solto, ou uma sequência arbitrária, de momentos presentes:
aplanar o frouxo do tempo num presente contínuo.
BAUMAN, Zigmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. p. 113.

Em O mal-estar da pós-modernidade, Zigmunt Bauman fala das inquietações de nossa época. No trecho citado, a afirmativa “cortar o presente nas duas extremidades” representa:
A a necessidade do homem contemporâneo de eternizar seus
projetos pessoais.
B o crescente número de pessoas saudosistas no atual momento histórico.
C a negação do passado e do futuro, em função de se eternizar o presente.
D a subjetivação das experiências humanas.
E a estabilidade do homem, decorrente das experiências vividas em espaço virtual ilimitado.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

QUE

As favelas no mapa
No documentário Todo mapa tem seu discurso, da Rede Jovem, os
“vazios cartográficos” são analisados. Moradores das favelas falam da
sensação de pertencimento ao aparecer nos mapas e da questão política de não figurar nas grandes plataformas. “Existe uma população
que é invisível porque não está em nenhum documento que deveria
representar toda a cidade”, diz a presidente das Redes de Desenvolvimento da Maré em um dos vários depoimentos de lideranças sociais, especialistas em cartografia e tecnologia.
A Rocinha, reconhecida como bairro pela prefeitura do Rio de Janeiro desde 1993, chegou a ter sua menção no Google alterada de “favela” para “morro” às vésperas da Copa do Mundo. Agora consta com
o nome próprio, sem indicativo do que se trata. No miolo, apenas a Estrada da Gávea com alguns cruzamentos sem identificação. No Wikimapa, são dezenas de ruas, praças e vielas e centenas de pontos como
lan houses, organizações sociais e equipamentos públicos escolares.

Leia a posteridade, ó pátrio Rio,
Em meus versos teu nome celebrado;
Por que vejas uma hora despertado
O sono vil do esquecimento frio:
Não vês nas tuas margens o sombrio,
Fresco assento de um álamo copado;
Não vês ninfa cantar, pastar o gado
Na tarde clara do calmoso estio.
Turvo banhando as pálidas areias
Nas porções do riquíssimo tesouro
O vasto campo da ambição recreias.
Que de seus raios o planeta louro
Enriquecendo o influxo em tuas veias,
Quanto em chamas fecunda, brota em ouro.

Disponível em: www.cartanaescola.com.br (acesso em 29 out. 2015)
Cláudio Manuel da Costa

Cláudio Manuel da Costa é um representante do Arcadismo
brasileiro. Fica evidente nos seus versos uma linguagem:
A notadamente simples.
B que prima pelo hiperbólico.
C metafórica e paradoxal.
D bastante subjetiva.
E de expressividade explícita do eu lírico.

O texto As favelas no mapa, assinado por Cinthia Rodrigues,
tem como propósito:
A dar ênfase à discriminação dos favelados.
B dar visibilidade à população do morro.
C anular o conceito de pertencimento social.
D separar a população do morro dos moradores do asfalto.
E realçar a violência disseminada nas favelas.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 37
[…] Olgaria define a área filosófica como “uma interrogação sem
conclusão” e a missão da filosofia como “abertura de espírito para
entender que a verdade nunca está de um lado só”. Ela defende que
todos os estudantes têm direito a conhecer o patrimônio do pensamento acumulado pelos principais pensadores que se conhece e saber
também como cada corrente questionou as anteriores. “Aristóteles e
Platão terão sempre que ser estudados, mas foram questionados por
Descartes (1595-1650), que foi questionado por Kant (1724-1804). As
questões são muito mais importantes.”
Em sociologia, Souza defende o mesmo. As bases teóricas dos pais da
disciplina, Karl Marx, Max Weber e Émile Durkheim e textos contemporâneos que sirvam de “instrumental teórico” para tratar da vida em sociedade e temas como religião, trabalho, cidadania, lutas de classes e política.
A tarefa é considerada gigantesca por precisar fazer contrapeso
à mídia e ao reducionismo das redes sociais que parecem levar cada
vez mais a uma divisão da população diante de qualquer assunto. “Ao
mesmo tempo que isso comprova a necessidade de ensinar a pensar
e fazer análises embasadas, não dá para ignorar o tamanho do desafio”, comenta o sociólogo. […]
Disponível em: www.cartanaescola.com.br (acesso em 29 out. 2015)

Após décadas de intervalo, há sete anos, a filosofia e a sociologia voltaram a compor as matérias obrigatórias do ensino
médio. Segundo o texto de Cinthia Rodrigues, a sua principal
função no contexto escolar é:
A evitar a evasão dos alunos.
B contrapor o certo ao errado.
C ensinar o aluno a pensar.
D valorizar a atualidade.
E privilegiar apenas os antigos pensadores.
18

Ritalina, a droga legal que ameaça o futuro
É uma situação comum. A criança dá trabalho, questiona muito,
viaja nas suas fantasias, se desliga da realidade. Os pais se incomodam
e levam ao médico, um psiquiatra talvez. Ele não hesita: o diagnóstico é déficit de atenção (ou Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade — TDAH) e indica ritalina para a criança.
O medicamento é uma bomba. Da família das anfetaminas, a ritalina, ou metilfenidato, tem o mesmo mecanismo de qualquer estimulante, inclusive a cocaína, aumentando a concentração de dopamina
nas sinapses. A criança “sossega”: para de viajar, de questionar e
tem o comportamento zombie like, como a própria medicina define.
Ou seja, vira zumbi — um robozinho sem emoções.
A situação é tão grave que inspirou a pediatra Maria Aparecida
Affonso Moysés, professora titular do Departamento de Pediatria da
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, a fazer uma declaração bombástica: “A gente corre o risco de fazer um genocídio do futuro”, disse ela em entrevista ao Portal Unicamp. “Quem está sendo
medicado são as crianças questionadoras, que não se submetem facilmente às regras, e aquelas que sonham, têm fantasias, utopias e que
‘viajam’. Com isso, o que está se abortando? São os questionamentos e
as utopias. Só vivemos hoje num mundo diferente de mil anos atrás porque muita gente questionou, sonhou e lutou por um mundo diferente e
pelas utopias. Estamos dificultando, senão impedindo, a construção de
futuros diferentes e mundos diferentes. E isso é terrível”, diz ela. […]
Roberto Amado. Disponível em: www.diariodocentrodomundo.com.br
(acesso em 30 out. 2015)

Analisando os procedimentos argumentativos apresentados,
podemos concluir que o objetivo do autor é:
A explicar comportamentos questionadores e utópicos.
B criticar a postura de psiquiatras em geral.
C alertar sobre o perigo de uso de determinado medicamento.
D condenar a exagerada preocupação dos pais.
E mostrar sua visão irônica sobre determinado tema.
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 42

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de
suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros, e descobri que
aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d’água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas.
Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz
seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.
Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de
tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre
de glórias e me faz magnífico.
Disponível em: www.releituras.com (acesso em 29 out. 2015)

Podemos afirmar que o texto, pela sua estrutura, tema abordado e linguagem, pode ser identificado como:
A um relato pessoal.
B uma crônica literária.
C um romance.
D uma resenha.
E um artigo de opinião.
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Macunaíma passou então uma semana sem comer nem brincar
só maquinando nas brigas sem vitória dos filhos da mandioca com a
Máquina. A Máquina era que matava os homens, porém os homens é
que mandavam na Máquina… Constatou pasmo que os filhos da mandioca eram donos sem mistério e sem força da máquina sem mistério
sem querer sem fastio, incapaz de explicar as infelicidades por si. Estava nostálgico assim. Até que uma noite, suspenso no terraço dum
arranha-céu com os manos, Macunaíma concluiu:
— Os filhos da mandioca não ganham da máquina nem ela ganha
deles nesta luta. Há empate.
Não concluiu mais nada porque inda não estava acostumado com
discursos porém palpitava pra ele muito embrulhadamente muito! que
a máquina devia de ser um deus de que os homens não eram verdadeiramente donos só porque não tinham feito dela uma Iara explicável mas apenas uma realidade do mundo.
ANDRADE, Mário de. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter.
Belo Horizonte/Rio de Janeiro: Villa Rica, 1997.

A partir da leitura do fragmento de Macunaíma, e considerando seus conhecimentos sobre esse texto de Mário de Andrade, constata(m)-se:
A os sinais incontestes de modernização da sociedade, no
princípio do século XX.
B os índices de que os filhos da mandioca estavam satisfeitos
com a realidade.
C a fidelidade de Mário de Andrade aos relatos feitos pelo
alemão Koch-Grünberg sobre Macunaíma.
D a definição do herói Macunaíma e seu caráter imutável.
E a crítica às lendas brasileiras e aos ditos populares.

QUESTÃO 43
Que tarde nasce o Sol, que vagaroso!
Parece, que se cansa, de que a um triste
Haja de aparecer: quanto resiste
A seu raio este sítio tenebroso!

QUESTÃO 41
Um gosto de amora
Comida com sol. A vida
Chamava-se: “Agora”.
Guilherme de Almeida

Guilherme de Almeida — escritor modernista da primeira geração — foi um dos pioneiros na criação do haicai nacional.
Arte de origem japonesa, define-se, segundo o poeta, como “a
poesia reduzida à expressão mais simples”. Ao intitular o texto
de “Infância“, o escritor dá à amora o sentido de:
A gosto experimentado no momento presente.
B valor nutritivo de um fruto comestível.
C representação de um bem perdido.
D registro da estação do ano.
E doçura de uma fruta sumarenta.

o.com.br
ut. 2015)

ados,

.

mento.

Não pode ser, que o giro luminoso
Tanto tempo detenha: se persiste
Acaso o meu delírio! se me assiste
Ainda aquele humor tão venenoso!
Aquela porta ali se está cerrando;
Dela sai um pastor: outro assobia,
E o gado para o monte vai chamando.
Ora não há mais louca fantasia!
Mas quem anda, como eu, assim penando,
Não sabe, quando é noite, ou quando é dia.
Cláudio Manuel da Costa. Soneto LXIV.

O crítico literário Antonio Candido situa Cláudio Manoel da
Costa no “limiar do novo estilo”, quer dizer, considera-o um
poeta que mescla características barrocas com os ideais árcades. Assim, o soneto LXIV:
A fala de um sol que nasce vagaroso, cujo sítio tenebroso resiste a seus raios.
B desenha um espaço bucólico, introduzindo os pastores que
conduzem o gado.
C apresenta uma linguagem simples e clara.
D caracteriza o locus amoenos (lugar ameno), que proporciona tranquilidade ao poeta.
E expressa a predominância do racionalismo sobre a emoção.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 46

QUE

REPRODUÇÃO

Leia o trecho da notícia a seguir.

Apesar de a televisão ser um bem presente em quase todos os
lares do país, ainda são poucos os brasileiros que têm acesso ao sinal
de TV aberta digital. Em 2013, 97,7% dos domicílios do Brasil tinham
TV, mas apenas 31,2% dessas residências — 19,7 milhões de lares —
tinham a nova tecnologia, que chegou ao Brasil em 2007.
Fonte: http://oglobo.globo.com (acesso em 26 out. 2015)

De acordo com esse fragmento da notícia, pode-se determinar que, em 2013, o número de domicílios no Brasil era aproximadamente:
A 76,5 milhões.
B 75,7 milhões.
C 65,7 milhões.
D 7,57 milhões.
E 6,57 milhões.
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A 1
B 1
C 1
D 1
E 1

No período que forma o texto central do cartaz publicitário,
há duas orações que estabelecem entre si uma relação semântica de:
A finalidade.
B causalidade.
C conformidade.
D condição.
E) comparação.
QUESTÃO 47

QUE

Um grupo de estudantes irá passar um fim de semana em um
acampamento monitorado. O número de meninos é igual ao
número de meninas. Para as acomodações, o acampamento
organizou quartos separados para meninos e para meninas.
As meninas foram agrupadas de três em três em cada quarto,
exceto em um dos quartos, no qual ficaram apenas duas meninas. Já os meninos foram agrupados de cinco em cinco em
cada quarto, exceto em um dos quartos, no qual ficaram apenas quatro meninos. Com essa divisão, os meninos ocuparam
dez quartos a menos do que as meninas. Então, o número de
estudantes que foi a esse acampamento é igual a:
A 74
B 78
C 112
D 136
E 148

QUESTÃO 45
Te batizar de novo.
Te nomear num trançado de teias
E ao invés de Morte
Te chamar Insana
Fulva
Feixe de Flautas
Calha
Candeia […]
Hilda Hilst. “Da morte. Odes”.

Ao renomear a morte, Hilda Hist — poetisa e ficcionista brasileira — expressa:
A o conformismo diante do iniludível.
B a crença em uma vida pós-morte.
C a atração que os poetas têm pelo fim da existência.
D a insatisfação com a ideia da morte, por isso tenta torná-la
atraente.
E a inquietação debatida pelos filósofos: para onde vou?
20
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QUESTÃO 48
Alguns comerciantes que fotografam objetos pequenos para
os sites de vendas costumam posicionar uma moeda ao lado
do objeto fotografado para que o cliente tenha uma ideia mais
clara do tamanho real do produto. Em um desses sites, as fotos
devem ter sempre um tamanho de 4,2 cm de largura por 4,8 cm
de comprimento. Daniel, ao pesquisar sobre uma isca de pesca, se deparou com uma foto na qual pôde estimar que o tamanho da isca era de aproximadamente três moedas de 1 real
(cujo diâmetro é de 24 mm). Se a isca ocupava todo o comprimento da foto, a escala da foto era de:
A 1 : 1,5
B 1:3
C 1:5
D 1 : 7,5
E 1 : 10

QUESTÃO 49
Pesquisadores da Universidade Estadual de São Francisco, nos
Estados Unidos, anunciaram a descoberta de um novo planeta rochoso com grandes chances de ter água líquida — e vida —
em sua superfície. Batizado de Kepler-186f, ele foi localizado
pelo telescópio Kepler, da Nasa, a cerca de 500 anos-luz do
nosso sistema solar. Sabendo-se que um ano-luz representa
aproximadamente 9,5 trilhões de quilômetros, então a distância desse novo planeta descoberto ao nosso sistema solar é,
em metros, mais próximo de:
A 9,5 ⋅ 1018
B 9,5 ⋅ 1015
C 9,5 ⋅ 1012
D 9,5 ⋅ 109
E 9,5 ⋅ 106

QUESTÃO 50
Cinco sócios de uma empresa de shows e eventos têm, juntos,
direito a 25% da renda de um determinado evento. Leonardo,
um dos sócios, tem direito ao dobro da participação de cada um
dos outros sócios — os quais têm participações iguais. A renda que cabe a Leonardo equivale, da renda total do evento, a:
A 8,3%
B 9,75%
C 10%
D 12,5%
E 19,5%

QUESTÃO 51
O escoamento da água de um reservatório é feito por dois tubos cilíndricos de quatro metros de diâmetro de boca cada
um. Querendo trocar esses dois tubos por apenas um, mantendo a mesma vazão conseguida anteriormente, deve-se optar por um tubo cujo diâmetro da circunferência da boca seja,
em metros, igual a:
A

2

B

2 2

C

3 2

D

4 2

E

5 2

REDAÇÃO, LINGUAGENS E MATEMÁTICA · SIMULADO LARANJA

EM16_SIMLARANJA_LM.indd 21

21

14/01/16 11:28

QUESTÃO 52

QUE

Uma empresa de embalagem solicitou a cinco projetistas que fizessem o design de uma embalagem para seus produtos. Cada
um deles apresentou a planificação dos sólidos que poderia ser uma embalagem.
Projetista A

A razã
lham

Projetista D

Sabefluent
inglês
centa
A 6%
B 9%
C 12

Projetista B

QUE

As fig
pe pa
e, na
apare
do en
envel
mento

Projetista E

Projetista C

O vencedor foi o projetista que criou uma pirâmide de base hexagonal para servir de embalagem. Portanto, foi o projetista:
A A
B B
C C
D D
E E

Para e
dereç
do qu
ele po
A 80
B 81
C 83
D 84
E 85

QUE

Um co
sas pa
bram
na seg
meira
4 dias
as dua
de R$
dias s
A 8
B 12
C 16
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ta:

QUESTÃO 53

QUESTÃO 56

A razão entre o número de homens e o de mulheres que trabalham numa empresa e que falam inglês fluentemente é de

3
.
4

Sabe-se que 21% dos trabalhadores dessa empresa falam inglês
fluentemente. Se todas as mulheres dessa empresa, que falam
inglês fluentemente, foram convocadas para uma reunião, a porcentagem de trabalhadores dessa empresa na reunião era de:
A 6%
D 15%
B 9%
E 18%
C 12%

QUESTÃO 54
As figuras seguintes são representações de um mesmo envelope para cartas, sendo que na primeira o envelope está aberto
e, na segunda, fechado. A parte onde as cartas são colocadas
aparece na figura 1 como um quadrado de lado 24 cm e a aba
do envelope é um triângulo isósceles de base CD . Quando o
envelope está fechado, temos ED = EC = EG e FG é um segmento de reta no qual E está contido.

Uma lagoa artificial destinada à pesca esportiva alia a ciência
da computação a modelos matemáticos para manter a quantidade de peixes em equilíbrio. Estudos indicam que a quantidade Q
de peixes na semana t, após a colocação de 280 peixes na
lagoa, na qual não havia nenhum peixe anteriormente a isso, é o valor Q(t), inteiro, que mais se aproxima da equação
Q(t) = 24 +

512
. Percebeu-se, no entanto, que futuramente
2t + 1

essa estratégia necessitará de mudanças, pois, a partir de uma
determinada semana, o número de peixes na lagoa passará a
ser constante, ou seja, deixará de crescer. Isso poderá ser notado a partir da:
A 6a ou 7a semana.
B 7a ou 8a semana.
C 8a ou 9a semana.
D 9a ou 10a semana.
E 10a ou 11a semana.

E

D

C

D

F

C

E

QUESTÃO 57

A

B
Figura 1

A

G
Figura 2

B

Para escrever as informações do remetente, como nome, endereço e CEP, o usuário do envelope deve usar a área interna
do quadrado e externa ao triângulo. Com isso, a área em que
ele pode escrever essas informações corresponde a:
A 80% da área de uma face do envelope fechado.
B 81,25% da área de uma face do envelope fechado.
C 83,5% da área de uma face do envelope fechado.
D 84,75% da área de uma face do envelope fechado.
E 85,15% da área de uma face do envelope fechado.
QUESTÃO 55
Um condomínio vai fazer a cotação de preços em duas empresas para a pintura externa do prédio. Ambas as empresas cobram por dia trabalhado, sendo que o dia trabalhado cotado
na segunda empresa é R$ 150,00 mais barato, em relação à primeira. Sabe-se também que essa segunda empresa demora
4 dias a mais para executar a obra, em relação à primeira e que
as duas empresas oferecem os serviços pelo mesmo valor total,
de R$ 12.000,00. Se a opção for pela primeira empresa, quantos
dias serão necessários para a execução da pintura?
A 8
D 20
B 12
E 24
C 16

Um fabricante de equipamentos industriais desenvolveu uma
máquina para o encapamento de fios de cobre que consiste
no seguinte esquema:

ia

rre

Co

O2
O1

Fio
Pino

Pino

Duas engrenagens circulares e tangentes entre si são ligadas por
uma correia e, no ponto de contato com a base, ambas possuem
um pino de travamento. Após o acionamento dessa máquina, os pinos são destravados e as engrenagens começam a girar e a liberar
o fio encapado. Quando as duas engrenagens atingem novamente e ao mesmo tempo a posição inicial, os pinos são acionados, há
um corte no fio e imediatamente o processo é reiniciado. Sabe-se
que o raio da menor engrenagem é de 60 cm. Querendo fios de
6π metros de comprimento, o fabricante deve assegurar que o
maior raio possível para a outra engrenagem meça:
A 3m
B 2,4 m
C 2m
D 1,6 m
D 1,2 m
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QUESTÃO 58

QUESTÃO 61

Parte do movimento das marés pode ser descrito por meio
de uma função trigonométrica. Num determinado dia e local, a altura h(t) da maré pode ser representada pela função

QUE

A logomarca dos brinquedos Star é a letra “S”, composta como na figura seguinte.

 πt π 
h(t) = 1,3 + 1,1 ∙ sen  +  , na qual t é expresso em horas,
 6 4

com 0 < t < 24. Assim, nesse dia e local, as altitudes mínimas
e máximas dessa maré poderiam ser respectivamente iguais a:
A 0,5 m e 2,5 m.
D 1 m e 3 m.
B 0,4 m e 2,4 m.
E 0,8 m e 2,8 m.
C 0,2 m e 2,4 m.
QUESTÃO 59
A figura seguinte é a representação de um terreno ABC cuja
forma é a de um triângulo equilátero. Parte desse terreno será destinada ao plantio de uma cultura e terá a forma do trapézio retângulo DEFG.

O cicl
ra exa
espec
corret
mode
0<x
ta). A
de ad
A 1
B 2
C 3
D 4
E 6

Para chegar a esse resultado, a equipe de criação fez o esboço dessa letra como sendo o gráfico de uma função trigonométrica limitado a um adequado domínio. A situação inicial é
a que segue:
y

A

QUE

Leia o

2

O
D

8π

So
de San
toda a
termin
estava
cidade
mas d

x

E
–2

B

G

F

C

Sabe-se que o triângulo CEF é equilátero, que AE = 18 m e que
AC = 4CE. Assim, pode-se determinar que a área, em m2, destinada ao plantio é de:
195 3
3

D

B

199 3
2

E

C

190 3

A

166 3
2
261 3
2

Após essa situação, foi dado um giro de 90° na figura, obtendo-se assim a logomarca. A função usada pela equipe de criação para o projeto da logomarca foi:
A

 x
f(x) = 2cos  
 4

D

 x
f(x) = 2sen  
 4

B

 x
f(x) = −2cos  
 4

E

 x
f(x) = −2sen  
 4

C

f(x) = −2sen (4x)

Consi
ma de
porta
nessa
(Dado
A 1
B 1,
C 2

QUESTÃO 60
Num determinado setor de uma empresa, trabalham apenas
dois tipos de funcionários: os de nível técnico e os de nível superior. O salário inicial de qualquer técnico é de R$ 1.250,00 e
o de nível superior é de R$ 2.500,00. A cada ano trabalhado, o
funcionário que permanece nessa empresa tem um aumento
salarial de 10% em relação ao salário inicial. Sabe-se que o salário inicial desses dois tipos de funcionário não se alterou desde
a inauguração desse setor da empresa. Mário é um trabalhador
de nível técnico desse setor já há alguns anos. Júlio, de nível
superior, está ingressando nessa empresa em 2016, no mesmo setor de Mário, ganhando o mesmo salário atual de Mário.
Dessa maneira, o ano de ingresso de Mário nessa empresa foi:
A 2005
B 2006
C 2007
D 2008
E 2009
24

QUESTÃO 62
Devido à falta de chuvas nos últimos anos, o volume de água
de uma represa vem caindo exponencialmente, ano a ano. Um
técnico apresentou um modelo matemático que comprova a situação descrita. Esse modelo pode ser visualizado pelo gráfico
da função f(t) = at, na qual t é o número de anos após o início da
observação. Um fiscal, ao observar essa função, identificou que
o valor da constante real a deve ser:
A um número negativo.
B zero.
C um número maior que zero e menor que 1.
D um número maior que 1.
E um número menor que zero ou maior que 1.
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QUESTÃO 63

QUESTÃO 66

O ciclo, do plantio à colheita, de uma determinada cultura dura exatamente 365 dias. Ao longo desse processo, um adubo
especial é colocado no solo para seu fortalecimento. Os dias
corretos para a colocação do adubo são dados pelas raízes do
modelo matemático f(x) = 2cotg (x) + cossec2 (x) = 0, para
0 < x < 2π (0 representa o dia do plantio e 2π o dia da colheita). Assim, o número de vezes em que será feita a colocação
de adubo é igual a:
A 1
B 2
C 3
D 4
E 6

esbogonoicial é

btene cria-
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cio da
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A quantidade diária de consumo de água por habitante de
uma determinada região pode ser usada como um indicador
social. Isso fica claro no infográfico a seguir, no qual se nota
que em países bem desenvolvidos social e economicamente,
como os Estados Unidos, a tendência é haver um consumo de
água maior que em países menos desenvolvidos, como Angola, Camboja e Etiópia.
O consumo diário de água por habitante no mundo.
600 L

575 L

493 L

385L

374 L

366 L

187 L

15 L

60 L (média essencial)
0L
EUA

Austrália

Itália

Japão

México

Brasil

Angola, Camboja,
Etiópia, Haiti,
Ruanda

Fonte: Human Development Report, 2006.

QUESTÃO 64
Leia o trecho da notícia a seguir.

Sobre o incêndio de vários tanques de combustíveis na cidade
de Santos-SP: os trabalhos do Corpo de Bombeiros continuaram por
toda a madrugada e não há previsão de quando a ocorrência deve
terminar. De acordo com a corporação, um dos tanques que explodiu
estava carregado com 3,14 milhões de litros de óleo diesel (sua capacidade total), o que dificulta o serviço e pode fazer com que as chamas durem mais alguns dias.

O gráfico de barras verticais seguinte relaciona a área da base, em dm2, com a altura, em dm, de três caixas-d’águas com
a forma de um cone reto.
Altura
561
549

Adaptado de http://g1.globo.com (acesso em 26 out. 2015).

Considere que os tanques de combustível da notícia têm a forma de cilindros equiláteros. Uma foto foi adicionada a essa reportagem, com o tanque na escala 1 : 800. A altura do tanque
nessa foto era de aproximadamente:
(Dados: 1 litro = 1 dm3; π = 3,14; 3 2 = 1,25)
A 1 cm
D 2,4 cm
B 1,6 cm
E 4 cm
C 2 cm

QUESTÃO 65
O número de bactérias em um corpo em decomposição é dado, em função do número m de horas inteiras que se passaram
após a morte do corpo, por f(m) = m!, com 0 < m < 24. Um laboratório quer agrupar as bactérias desse corpo, após 8 horas
de sua morte, em conjuntos de mesma quantidade. Assim, cada um desses conjuntos jamais poderá conter:
A 1.008 bactérias.
B 360 bactérias.
C 288 bactérias.
D 280 bactérias.
E 250 bactérias.

I

II

385

III
1

2

4

7

Área da base

Considerando que o volume máximo de cada uma delas é igual
ao consumo diário de água de um indivíduo de três das nacionalidades que estão no infográfico, temos que as barras I, II e
III estão relacionadas respectivamente com:
A o japonês, o brasileiro e o italiano.
B o brasileiro, o italiano e o mexicano.
C o brasileiro, o mexicano e o japonês.
D o brasileiro, o mexicano e o italiano.
E o japonês, o estadunidense e o brasileiro.

QUESTÃO 67
A prefeitura de determinado município lançou um edital de licitação para que empresas interessadas possam se apresentar
para a construção de uma praça, cuja forma é a de uma região
representada no plano cartesiano por |x| + |y| < 100, com x e y
reais, dados em metros. A empresa ganhadora dessa licitação
irá construir uma praça na forma de um:
A círculo.
B semicírculo.
C retângulo.
D losango.
E trapézio retângulo.
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QUESTÃO 68
Arqueólogos encontraram o maior bloco de pedra do mundo
em Baalbek, no Líbano. Esse bloco mede 20 metros de comprimento por 6 metros de largura e 5,5 metros de altura e tem
um peso estimado em 1.650 toneladas. A relação volume/forma é uniforme em toda a rocha e considera-se sua aparência
como a de um paralelepípedo reto-retângulo. Assim, um paralelepípedo reto-retângulo, retirado da rocha citada, medindo 16 cm de comprimento, 5 cm de largura e 4 cm de altura
terá uma massa de:
A 800 g
B 880 g
C 8 kg
D 8,8 kg
E 80 kg

QUESTÃO 70

QUE

O custo, em milhares de reais, para pagar o 13o salário de x por
cento dos funcionários de uma empresa é dado pela função
500 x
. Se a empresa necessita relacionar a porcentagem
600 − x

y=

x dos funcionários que receberão o 13o salário em função do
custo, em milhares de reais, que isso acarretará, ela deve se
basear na função:
A

y=

600 x
500 − x

B

y=

600 x
500 + x

C

y=

600 + x
500 x

D

y=

500 + x
600 x

E

y=

600 − x
500 x

A part

trolad

na qu
horas
temp
precis
sim, p
duran
A 0
B 1
C 2

QUE
QUESTÃO 69
Observe os ingredientes para pães brancos, de manteiga.
I. Para pães de 450 g
3
		 de copo de leite, com 1 ovo;
4
		1 colher (sopa) de manteiga;
1
		1 colher (chá) de sal;
2
		1 colher (sopa) de açúcar;
		2 copos de farinha de trigo especial;
		1 colher (chá) de fermento biológico seco instantâneo.
II. Para pães de 900 g
1
		1 copo de leite com 1 ovo;
3

QUESTÃO 71
O gráfico a seguir mostra a porcentagem de aumento nos
salários dos funcionários de uma empresa para o ano de 2016
de acordo com seus salários, em 2015.
Aumento salarial (em % para 2016)
14%
12%

12%

10%
8%

9%

8%
6,5%

6%

5%

4%
2%
0%

Até
R$ 1.000,00

De R$ 1.001,00 De R$ 1.501,00 De R$ 2.001,00
a R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 a R$ 3.000,00

Acima de
R$ 3.000,00

Salários em 2015

		2 colheres (sopa) de manteiga;
		1

1
colher (chá) de sal;
2

		2 colheres (sopa) de açúcar;
		4 copos de farinha de trigo especial;
		2 colheres (chá) de fermento biológico seco instantâneo.
De acordo com essas receitas e levando-se em conta apenas
as quantidades de ingredientes usados, para dobrar a massa
do pão de 450 g:
A dobram-se as quantidades de todos ingredientes.
B dobram-se as quantidades de 6 ingredientes.
C dobram-se as quantidades de 5 ingredientes.
D dobram-se as quantidades de 4 ingredientes.
E dobram-se as quantidades de 3 ingredientes.
26

Vinícius recebeu 6,5% de aumento, mas ficou indignado com
a proposta da empresa, pois passou a ganhar o mesmo que
seu amigo Lucas, o qual, antes do aumento, tinha salário de
R$ 1.980,90 e era menor que o dele. Assim, o salário de Vinícius, antes do aumento, estava entre:
A R$ 2.002,00 e R$ 2.004,00
D R$ 2.008,00 e R$ 2.010,00
B R$ 2.004,00 e R$ 2.006,00
E R$ 2.010,00 e R$ 2.012,00
C R$ 2.006,00 e R$ 2.008,00
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A 10
B 8
C 0
D 6
E 0

QUESTÃO 73
O horário h do dia que um produto alimentício industrializado deve ficar num compartimento monitorado para que sua
temperatura fique entre 5 °C e 18 °C é dado pelo modelo
5 < |h − 5| < 19, sendo que h = 0 significa meia-noite; h = 1 significa 1 hora da manhã, e assim por diante. Dessa forma, tem-se:
A 10 < h < 24
B 8 < h < 22
C 0 < h < 10
D 6 < h < 24
E 0 < h < 24

QUESTÃO 75
Ximena e Yasmin têm escritórios num mesmo prédio e num mesmo andar. O escritório de Ximena (X) localiza-se no corredor A
e o de Yasmin (Y) no corredor B. No fim desses corredores encontra-se o único elevador que dá acesso aos outros pavimentos do edifício, conforme a figura.
Corredor A

Elevador

X

rB

o nos
2016

na qual T é a temperatura em graus Celsius no quarto, após t
horas do início desse controle, com 0 < t < 24. Toda vez que a
temperatura desse quarto atinge a temperatura de 16 °C, João
precisa entrar nele e borrifar um produto de higienização. Assim, para essa função, o número de vezes que João fará isso,
durante um dia todo, é:
A 0
D 4
B 1
E 6
C 2

do

ão do
ve se


 t − 12  
trolada de acordo com a equação T = 10 + 12sen 2 π ⋅ 
,
 24  


QUESTÃO 74
A Igreja Nossa Senhora da Penha de França, popularmente
conhecida como Igreja da Penha, é uma tradicional igreja localizada na cidade do Rio de Janeiro. Ela é famosa pelos 382
degraus de sua escadaria principal. Alzira está no pé da escadaria e vai subir os 382 degraus até o santuário. Sua mãe já se
encontra no 100o degrau e, como está cansada, vai ficar lá até
que sua filha complete seu objetivo. Num determinado instante, verifica-se que Alzira subiu x degraus da escadaria. Assim,
o número N de degraus que separam Alzira de sua mãe, nesse instante, pode ser dado pela função:
A N(x) = |100 + x|
B N(x) = |282 − x|
C N(x) = |x − 282|
D N(x) = x − 100
E N(x) = |x − 100|

Y

de
,00

rre

agem

QUESTÃO 72
A partir da zero hora de um dia, a temperatura de um quarto é con-

Co

x por
unção

A distância entre o escritório de Ximena ao elevador é de 15 2 m
e a menor distância entre o escritório de Yasmin ao corredor
A é a menor distância entre os dois escritórios. Sabendo que
os dois corredores terminam no elevador, formando um ângulo de 45°, ao compararmos a distância entre o escritório de
Ximena ao elevador com a distância do escritório de Yasmin ao
elevador temos que o primeiro fica:
A entre 6 e 7 metros mais longe.
B entre 7 e 8 metros mais longe.
C entre 8 e 9 metros mais longe.
D entre 7 e 8 metros mais perto.
E entre 8 e 9 metros mais perto.

o com
o que
io de
e Viní-

10,00
12,00
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QUESTÃO 76
Antes de entrar na sala de exibição de um filme, no cinema,
Pedro pretende comprar um refrigerante, um saco de pipoca e um chocolate. Entretanto, percebe que não tem dinheiro
suficiente para isso, pois faltam R$ 3,00. Então, ele verifica outras opções: deixando de comprar o chocolate, sobra R$ 1,00;
deixando de comprar a pipoca, sobram R$ 9,00. Se Pedro optou por não comprar o refrigerante, quanto pagou pelo chocolate e a pipoca?
A R$ 15,00
B R$ 16,00
C R$ 17,00
D R$ 18,00
E R$ 19,00

QUESTÃO 78

QUE

Por questões de economia e praticidade, uma pessoa está trocando todas as lâmpadas incandescentes de sua casa por lâmpadas econômicas de LED de mesma marca, potência e preço.
Para comprar a quantia exata para as trocas, recebeu um orçamento de R$ 70,00. Ao solicitar um desconto, a loja ofereceu
duas lâmpadas iguais a mais, como brinde. Isso representaria
um desconto de R$ 4,00 no preço de cada lâmpada que ela
levaria, no total. Assim, o preço de cada lâmpada nessa loja,
sem desconto, é:
A menor que R$ 15,00.
B maior ou igual a R$ 15,00 e menor que R$ 16,00.
C maior ou igual a R$ 16,00 e menor que R$ 17,00.
D maior ou igual a R$ 17,00 e menor que R$ 18,00.
E maior ou igual a R$ 18,00.

A figu

Segui
da fig

Então
A

QUESTÃO 77
O piso do quarto de uma residência é retangular, de dimensões 4 m x 5 m, e será revestido por cerâmicas quadradas,
de 400 cm2 de área, que vêm em caixas com 20 unidades. Cada caixa custa R$ 90,00. Não havendo perdas, o gasto mínimo
em cerâmicas para a execução da obra será um valor entre:
A R$ 500,00 e R$ 1.000,00.
B R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00.
C R$ 2.000,00 e R$ 2.500,00.
D R$ 2.500,00 e R$ 3.000,00.
E R$ 3.000,00 e R$ 3.350,00.

QUESTÃO 79
A pista de caminhada de determinado parque é circular e tem
um raio de 250 m. Uma pessoa caminhando nessa pista, sempre
na posição mais distante do centro, gasta em média 12 minutos
para dar uma volta completa. A velocidade média é calculada
por meio da razão da distância percorrida pelo tempo gasto
para tal. Assim, a velocidade média dessa pessoa para dar uma
volta na pista, considerando π = 3,14, é de:
A 15,7 km/h
B 12,4 km/h
C 9,75 km/h
D 8,25 km/h
E 7,85 km/h

B

C

28
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QUESTÃO 80

QUESTÃO 81

A figura B foi obtida a partir da figura A seguindo um critério.
A

B

Para medir a altura de uma parede, que tem em seu topo uma
antena vertical de 5 metros, um topógrafo utilizou-se de um
teodolito. A altura da lente do teodolito, em relação ao solo, é
de 1,5 m. Quando apontado para o topo da antena, o aparelho
indica um ângulo de 75° com a horizontal e, quando apontado
para a base da antena, a indicação em relação à horizontal é de
60°. A figura seguinte dá uma ideia dessa situação.

5m

Seguindo o mesmo critério, a figura D vai ser obtida a partir
da figura C a seguir.
C
15o
60o
1,5 m

Com isso, pode-se chegar à conclusão de que a altura da parede é de:
(Dado: 3 = 1,73)
A 4,725 m
D 5,825 m
B 4,875 m
E 6,125 m
C 5m

Então, a figura D deve ser:
A

B

C

D

D

D

E

D

D

D
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QUESTÃO 82

QUESTÃO 84
EDYTA PAWLOWSKA/ SHUTTERSTOCK

A fatia de queijo seguinte mais se assemelha a:

A
A
B
C
D
E

uma pirâmide de base retangular.
uma pirâmide de base triangular.
um tronco de pirâmide de base retangular.
um prisma de base retangular.
um prisma de base triangular.

QUE

Como trote de um curso universitário, os alunos veteranos deram a um ingressante (calouro) um palito de sorvete de p cm
de comprimento. Com esse palito o calouro deveria medir o
comprimento e a largura do campo de futebol (retangular) do
Campus. Foi determinado que o campo mede 1.100 palitos
de comprimento por 770 palitos de largura. Assim, a medida p
do palito, em função da área A do campo, pode ser dada por
meio da equação:
p=

A
1
⋅
7
1.100

D

E

B

p=

A
1
⋅
110 70

C

p=

A
1
⋅
70 110

p=

p=

A
1
⋅
110 7
A
1
⋅
70 1.100

Um co
sua b
subm
cem d
sa e a
subm
A

1
2

B

7
8

QUE

QUESTÃO 83
Um parque de diversões cobra um preço único de R$ 6,20, por
brinquedo. Um frequentador desse parque pode optar por
um cartão recarregável, do qual vai sendo debitado o valor do
brinquedo, enquanto a pessoa tiver saldo para isso. Paulo entra no parque com R$ 42,00 em seu cartão recarregável. Após
pagar cinco brinquedos com esse cartão, faz uma recarga nele,
de R$ 45,00. A partir desse momento, de quantos brinquedos,
no máximo, Paulo ainda poderá usufruir, sem outra recarga?
A 8
B 9
C 10
D 11
E 12

QUESTÃO 85
O reservatório de combustível de um posto tem a forma de um
paralelepípedo reto retângulo de 9 m de comprimento, 4 m
de largura e 2 m de profundidade. Estando esse reservatório
inicialmente vazio, o combustível é transferido de caminhões
apropriados para ele, a uma vazão de 2 litros por segundo. Assim, o tempo mínimo para que o tanque fique completamente cheio é de:
(Dado: 1 m3 = 1.000 L)
A 10 horas
B 9 horas
C 8 horas
D 6 horas
E 2 horas

Para c
lham
deles
nos d
lhar ta
A 2

QUE

Para
perad
quart
ra dua
a hipó
eles o
nizad
A 18
B 42
C 16
30
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QUESTÃO 86
Um cone circular reto, de material homogêneo, é colocado com
sua base voltada para baixo em um tanque com água. O cone
submerge parcialmente, de maneira que suas geratrizes parecem divididas ao meio (metade do comprimento está submersa e a outra metade não). Dessa maneira, a razão entre volume
submerso e o volume do cone é igual a:
4
C
1
A
5
2
8
D
7
9
B
8
2
E
3

QUESTÃO 87
Para construir casas em mutirão, 10 jovens de uma ONG trabalham voluntariamente aos sábados e domingos, sendo que 8
deles podem trabalhar nos sábados e 5 deles podem trabalhar
nos domingos. Então, entre esses jovens, os que podem trabalhar tanto nos sábados como nos domingos são:
A 2
B 3
C 4
D 5
E 6

QUESTÃO 89
Uma caixa-d’água com capacidade para 50.000 litros está completamente cheia e será utilizada para a irrigação
de um gramado durante um tempo, em horas. A equação
t

 3
P(t) = 50.000 ⋅   é usada para determinar a quantidade, em
 4
litros, que resta na caixa, t horas depois do início da irrigação.
Se em nenhum momento a caixa é reabastecida, para fazer uma
irrigação durante duas horas são gastos:
A 28.125 litros.
D 21.875 litros.
B 9.375 litros.
E 27.750 litros.
C 40.625 litros.

QUESTÃO 90
A figura seguinte é a vista superior de uma mesa de reuniões,
composta por um círculo de vidro e uma coroa circular de madeira. Ela é utilizada pelo presidente de uma empresa e seus
quatro diretores diretos. A parte de madeira da mesa foi dividida em cinco partes, sendo quatro de mesma área, destinadas
aos diretores, e uma de área 20% maior que as outras, destinada ao presidente.

Presidente

QUESTÃO 88
Para os jogos estudantis de uma região brasileira são esperados 162 atletas que ocuparão um alojamento com 60
quartos. Os quartos são de dois tipos: duplos ou triplos (para duas ou três pessoas, respectivamente). Trabalhando com
a hipótese de que compareçam todos os atletas e somente
eles ocuparão os quartos no alojamento, a comissão organizadora deve preparar exatamente:
A 18 quartos triplos.
D 42 quartos triplos.
B 42 quartos duplos.
E 48 quartos triplos.
C 16 quartos duplos.

Sabe-se que o diâmetro da mesa é de 1,8 m e a área do círculo de vidro é de 380π cm2. Então, a área destinada ao presidente é de:
A 100π cm2
B 108π cm2
C 115π cm2
D 118,325π cm2
E 120π cm2
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