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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES
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 CARTÃORESPOSTA, 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.
7. O tempo disponível para esta prova é de 5
(cinco) horas e 30 (trinta) minutos.
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Texto 2
[...]
Segundo a lei, empresas que exercem atividades com riscos conhecidos, como a mineração, assumem o ônus por eventuais acidentes. Por isso, o monitoramento das barragens é um dos pontos críticos
do empreendimento. “Os rejeitos se acumulam, e os engenheiros vão
ampliando as estruturas”, diz o professor de geologia de engenharia
da USP Edilson Pissato. Há depósitos com 200 metros de altura. O
de Fundão tinha 90 metros. Existem técnicas mais modernas para lidar com o rejeito, que usam filtros para garantir sua drenagem. Seus
custos podem encarecer a exploração de uma jazida em até seis vezes. “Por isso, as mineradoras acabam assumindo o risco de usar os
processos tradicionais”, diz Pissato. A ONG International Commission on Large Dams (Icold) calcula que ocorrem em média dois rompimentos como o de Mariana por ano no mundo.
Disponível em: <veja.abril.com.br>. Acesso em: 21 jan. 2016.

Texto 3
“A coisa mais valiosa era uma foto da minha mãe. Ela morreu da
doença de Chagas, quando eu tinha 9 meses. E aquela foto era a única lembrança que eu tinha dela” — declaração à revista Veja de Keila
Vardele Sialho, 31 anos, moradora do vilarejo Bento Rodrigues, que
perdeu todos os seus pertences e documentos.
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Disponível em: <www.em.com.br>. Acesso em: 21 jan. 2016.

Texto 5
Menos de 3% das multas ambientais cobradas
no Brasil são pagas
De cada 100 reais em multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente (Ibama) desde 2011 para quem infringiu regras ambientais, menos de três reais entraram nos caixas do Governo federal. Os dados constam de um relatório do órgão que é entregue ao
Tribunal de Contas da União (TCU) anualmente. [...]
O assunto ganha fôlego depois do desastre de Mariana que matou aos menos 11 pessoas, número que pode subir para 23, uma vez
que outras 12 estão desaparecidas. No cálculo do Ibama ainda não
está relacionada a multa de 250 milhões de reais aplicada à mineradora Samarco, responsável pelo desastre. [...]
Entre os motivos para se ter uma arrecadação tão baixa, em comparação com os valores de multas aplicados, é o excesso de recursos judiciais a que têm direito as companhias. Quando uma empresa
recebe um auto de infração ela tem ao menos duas instâncias administrativas para recorrer dentro do próprio Ibama. Além disso, pode
buscar um aparo do Judiciário para evitar ou protelar o pagamento. [...]
Disponível em: <http://brasil.elpais.com>. Acesso em: 21 jan. 2016.

Instruções:
• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria,
em até 30 linhas.
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de
Redação terá o número de linhas copiadas desconsiderado
para efeito de correção.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas
a seguir, a redação que:
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”.
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada
com o tema proposto.
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TARSILA DO AMARAL. A CAIPIRINHA, 1923

Texto 1
O rompimento de duas barragens no Complexo Alegria, da mineradora Samarco, provocou o maior desastre ecológico de todos os
tempos em terras brasileiras, destruindo, em apenas onze minutos,
o distrito de Bento Rodrigues, na cidade mineira de Mariana. A relevância cultural do vilarejo se justifica não só por suas igrejas e monumentos, mas também por fazer parte da rota da Estrada Real no
século XVII. O fato, ocorrido em 5 de novembro de 2015, também devastou outros setes distritos de Mariana, com um impacto ambiental
incalculável, provocado por uma onda de 62 milhões de metros cúbicos de lama contendo resíduos resultantes da mineração de ferro.

Texto 4
Moradores de Bento Rodrigues falam das
expectativas para 2016
“Mariana, dezembro de 2015.
O ano de 2015 me marcou muito por causa da tragédia
em Bento Rodrigues, no dia 5 de novembro. O rompimento da
barragem ficará para sempre marcado em minha memória e na de
todas as vítimas […] Espero em 2016 reencontrar todas as pessoas
e colegas, e continuar estudando, recomeçar tudo. Conquistar
pouco a pouco tudo que se perdeu naquela enorme avalanche de
lama. E que a tragédia de Mariana seja um exemplo para que o
homem cuide mais do planeta.”
O autor dessa carta, Fabrício Liquesley dos Santos, ex-morador
de Bento Rodrigues, tem apenas 12 anos, mas já consegue traduzir
em palavras e sentimentos a esperança de toda uma comunidade arrasada há quase dois meses pelo rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana. O adolescente fugiu da avalanche e escapou ileso
da sala de aula. Saiu com uma mochila de material escolar, deixada
na correria no meio caminho rumo à vida. Hoje, ele guarda na memória as lembranças de um tempo dividido pelo maior desastre socioambiental da história do Brasil. Assim como ele, outros moradores do
povoado escreveram cartas ao Estado de Minas nas quais expressam
as marcas deixadas pelo ano de 2015 e o que esperam para 2016.

CARTOONRESOURCE/ SHUTTERSTOCK

Com base na leitura dos textos motivadores a seguir e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um
texto dissertativo-argumentativo, na modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o desastre ambiental ocorrido em Mariana. Por que ainda acontecem casos como esse?
É possível evitá-los? Como reparar essas pessoas que tiveram
suas vidas destruídas? Você deve apresentar uma proposta de
intervenção respondendo a essas perguntas. Selecione, organize, relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista.
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QUESTÃO 2
Americans’ Internet access: 2000-2015
A new analysis of 15 years-worth of data highlights several key
trends: For some groups, especially young adults, those with high
levels of education, and those in more affluent households, internet
penetration is at full saturation levels. For other groups, such as older
adults, those with less educational attainment, and those living in
lower-income households, adoption has historically been lower but
rising steadily, especially in recent years. At the same time, digital
gaps still persist.
In this report, we cover some of the major demographic trends
that lie beneath the topline adoption numbers and highlight:
• Age differences: Older adults have lagged behind younger adults
in their adoption, but now a clear majority (58%) of senior citizens
uses the internet.
• Class differences: Those with college educations are more likely
than those who do not have high school diplomas to use the
internet. Similarly, those who live in households earning more than
$75,000 are more likely to be internet users than those living in
households earning less than $30,000. Still, the class-related gaps
have shrunk dramatically in 15 years as the most pronounced
growth has come among those in lower-income households and
those with lower levels of educational attainment.
• Racial and ethnic differences: African-Americans and Hispanics
have been somewhat less likely than whites or English-speaking
Asian-Americans to be internet users, but the gaps have narrowed.
Today, 78% of blacks and 81% of Hispanics use the internet,
compared with 85% of whites and 97% of English-speaking Asian
Americans.
• Community differences: Those who live in rural areas are less likely
than those in the suburbs and urban areas to use the internet. Still,
78% of rural residents are online.
Disponível em: <www.pewinternet.org>. Acesso em: 4 jan. 2016.

Esse texto apresenta uma análise sobre o acesso à internet feito
pelos estadunidenses entre os anos 2000 e 2015. Nesse trecho,
as principais tendências demográficas destacam que:
A a minoria dos residentes de áreas rurais usa a internet.
B os estadunidenses brancos são o maior grupo com acesso
à internet.
C o grau de instrução das pessoas não influencia seu uso da
internet.
D o maior crescimento de uso da internet ocorreu no grupo
de baixa renda.
E as diferenças de idade são pouco significativas quanto ao
uso da internet.
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Charges são formas bem humoradas de expressar ideias. Essas charges apresentam conclusões em reuniões de negócios
que demonstram que os participantes têm:
A controle do rumo dos negócios de suas empresas.
B destaque diante de seus concorrentes.
C prognóstico de sucesso em pouco tempo.
D ideias claras sobre a gestão dos negócios.
E dúvidas frente a situações problemáticas.
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Guide Dogs assist blind and visually impaired people by avoiding
obstacles, stopping at curbs and steps, and negotiating traffic. The
harness and U-shaped handle fosters communication between the
dog and the blind partner. In this partnership, the human’s role is to
provide directional commands, while the dog’s role is to insure the
team’s safety even if this requires disobeying an unsafe command.
Labrador and Golden Retrievers and German Shepherd dogs and
other large breeds are carefully bred, socialized and raised for over
one year by volunteers, then trained for 4 to 6 months by professional
trainers before being placed with their blind and visually impaired
handlers.
Disponível em: <www.assistancedogsinternational.org>. Acesso em: 4 jan. 2016.

O texto comenta sobre os cães guia para pessoas com deficiência visual. Após sua leitura, é possível inferir que:
A o único instrumento de comunicação entre o cão e seu dono é o som.
B às vezes, o cão desobedece ao comando recebido para
manter a segurança.
C apenas labradores e pastores alemães podem ser cães guia.
D o treinamento completo dos cães guia dura de 4 a 6 meses.
E o treinamento dos cães guia é feito somente por treinadores profissionais.

QUESTÃO 4

QUE

Greenpeace expects big action from the big economies
at the Climate Summit
As world leaders set out their response to climate change
in Paris, Greenpeace is calling on the leaders of the G7 and the
BRICS countries to do more to transform their energy systems, and
to switch to 100 percent clean renewable energy by 2050. Their
leader’s fine words at the COP must be matched by action at
home so global warming is limited to 1.5 Celsius or below.
This is a matter of survival for millions of people.
The member countries of both the G7 and the BRICS (Brazil, Russia,
India, China and South Africa), together responsible for some 65%
of global carbon emissions, have huge renewable energy potential.
Greenpeace is today releasing an analysis of their energy sectors,
showing that none are taking full advantage of this potential, to the
detriment of their economies and the world’s climate.
[…] Martin Kaiser, head of international climate politics at
Greenpeace, says: “Change is blowing through the world’s energy
sector. We have seen how quickly that change can happen when it is
supported by political will. This summit must accelerate that change,
and mark the beginning of the end of the era of coal, oil and gas.
It should be the springboard for a new energy era, based on 100%
renewables for all. We’re in a race between rising temperatures and
the renewables revolution, and if they get it right in Paris then the
politicians will help clean energy win.”
The success of the Paris climate summit is largely dependent on
a small number of key leaders. They hold the responsibility for the
world’s climate in their hands. President Obama and President Xi
Jinping have already shown that they are ready to take a leadership
role on climate change. Greenpeace calls on the two leaders to increase
their ambition, and use their influence to bring other countries on
board.
Disponível em: <www.greenpeace.org>. Acesso em: 4 jan. 2016.

A reportagem apresenta as expectativas do Greenpeace quanto à Conferência do Clima, realizada em Paris, pelos principais
líderes mundiais. A principal expectativa do grupo é que:
A os líderes dos países do G7 e do BRICS adotem políticas
padrão de uso de energia.
B os países do G7 e do BRICS diminuam em 65% suas emissões de carbono.
C os países do G7 e do BRICS usem totalmente seu potencial
de energia renovável.
D todos os líderes reunidos em Paris assinem o acordo para
abolir o uso de carvão.
E todos os líderes participantes adotem as mudanças propostas pelos Estados Unidos.
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QUESTÃO 5

My ambition is to have this wonderful gift produce practical results
for the future of commercial flying and for the women who may want
to fly tomorrow’s planes.
Disponível em: <www.ameliaearhart.com>. Acesso em: 4 jan. 2016.

Amelia Earhart foi autora e defensora dos direitos das mulheres, além de ter sido pioneira na aviação nos Estados Unidos.
Com base em suas citações, podemos concluir que a autora era:
A indecisa e temerosa.
B dominadora e egocêntrica.
C gananciosa e vaidosa.
D ousada e ambiciosa.
E acomodada e depressiva.
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OPÇÃO ESPANHOL (1 A 5)
QUESTÃO 1

No me vendan la educación de Finlandia
Cada vez que se publica que Finlandia ha obtenido, nuevamente,
una de las mejores posiciones en las pruebas globales de educación,
comienzan a surgir por parte de expertos en todas las ramas, las
razones para ello: la arquitectura, la no competitividad de la sociedad,
el sueldo que cobran los maestros, su grado de implicación… etc.
Relacionamos, con lógica coherencia, el éxito educativo de una
sociedad con su capacidad para lograr una vida personal y profesional
plena. Pero una cosa es la educación académica y otra, completamente
distinta, es la social.
Finlandia, a la par de una excelsa educación académica, tiene
una de las tasas de alcoholismo más altas de Europa. Está entre los
diez primeros, a nivel mundial, en muertes provocadas por el alcohol,
España se ubica en el lugar 98. […]
Disponível em: <http://la-ciencibilidad.blogs.quo.es>. Acesso em: 15 dez. 2015.

O artigo procura contrastar a educação da Finlândia com:
A a necessidade de se adaptarem os sistemas educativos para
cada país, segundo suas necessidades.
B a capacidade dos jovens de saber gerir sua vida pessoal
junto com a profissional.
C os fatores de risco que contribuem com os suicídios
cometidos pelos jovens finlandeses.
D as conquistas acadêmicas associadas ao conceito de sucesso
na vida da maioria dos jovens.
E o clima propenso ao grande índice de suicídio que provoca
o insucesso em âmbito mundial.
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QUESTÃO 2

The most difficult thing is the decision to act. The rest is merely
tenacity. The fears are paper tigers. You can do anything you decide
to do. You can act to change and control your life and the procedure.
The process is its own reward.

QUESTÃO 3
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oposDisponível em: <http://blog.padylla.com>. Acesso em: 15 dez. 2015.

A tirinha ilustra o famoso evento de compras surgido nos
Estados Unidos de forma a:
A ironizar a ilusão do comprador com o Black Friday e sua
decepção ao se dar conta dos números vermelhos.
B demonstrar o poder aquisitivo estadunidense ao poder se
permitir fazer compras com a conta corrente no positivo.
C alertar o cidadão para as compras da sexta-feira, lembrando
que se aproxima o período das compras de Natal.
D prevenir a população sobre esse período de muito tumulto
na cidade, já que todos tentam aproveitar as ofertas.
E informar sobre lojas que praticam a maquiagem do desconto
dos produtos para dar a impressão de uma grande oferta.

La primera base de datos de venenos que curan
[…]
VenomKB, abreviatura de Venom Knowledge Base (Base de Datos
de Venenos), es un emprendimiento de expertos de la Universidad
de Columbia que resume los resultados de 5.117 estudios de la
literatura médica que describen el uso de toxinas como analgésicos y
como tratamientos para enfermedades como el cáncer, la diabetes, la
obesidad y la insuficiencia cardíaca. En total hay unos 42.723 señalados
efectos en el cuerpo, pero solo se hace uso de una pequeña fracción de
las toxinas documentadas, los investigadores esperan que el catálogo
estimulará el descubrimiento de nuevos compuestos y tratamientos
médicos. […]
Disponível em: <www.quo.es>. Acesso em: 15 dez. 2015.

De acordo com o texto, a base de dados de venenos é importante para:
A difundir o conhecimento sobre novos venenos descobertos
pela ciência.
B decidir como usar essas informações no descobrimento de
novas terapias.
C medir o tempo de ação de cada toxina para a elaboração
do medicamento.
D descobrir novos tratamentos médicos pelo uso das toxinas.
E encontrar alternativas de medicamentos com menos efeitos secundários.
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Los españoles arribados a Chile no dejaron de notar que el luche
y el cochayuyo configuraban un elemento de la dieta indígena, que
los ayudó muchas veces a superar el hambre. Ovalle (1969: 59-60)
entre otros, describe para el siglo XVII la extraordinaria fertilidad
del mar de este “Reino” la que no tiene comparación — dice — con
ninguna en el mundo:
“… y así por no tener palabras ni símiles con qué darme a entender,
me contentaré con decir algo de lo más común e inteligible. Crías,
lo primero, en toda la costa, una yerba a manera de escarolas, que
llaman luche, la cual se arranca en las peñas donde crece como la
yerba ordinaria de la tierra, y se coge en la primavera, cuando está
más crecida, y, puesta a secar al sol, se hacen unos panes grandes
que se estiman por gran regalo la tierra adentro, particularmente en
el Perú, en Cuyo y Tucumán porque sirve para muchos géneros de
guisados en que se come…” […]
FIGUEROA, E. (ed.). Biodiversidad Marinay: Valoración, Usos y Perspectivas;
¿Hacia dónde va Chie? Santiago: Editorial Universitaria, 2005. p. 235-282.

De acordo com o texto, dois elementos principais da cultura
chilena são o “luche” e o “cochayuyo” que representavam:
A elementos considerados separadores das distintas classes
sociais existentes.
B alimentos provenientes do mar que foram inseridos na
culinária chilena.
C produtos principais de troca entre os povos que os usavam
contra a fome.
D ingredientes usados para a elaboração dos pães feitos nas
aldeias indígenas.
E gênero alimentício usado para a fabricação de pratos típicos,
como o guisado.

QUESTÃO 5

QUE

Hay un día feliz
A recorrer me dediqué esta tarde
Las solitarias calles de mi aldea
Acompañado por el buen crepúsculo
Que es el único amigo que me queda.
Todo está como entonces, el otoño
Y su difusa lámpara de niebla,
Sólo que el tiempo lo ha invadido todo
Con su pálido manto de tristeza.
Nunca pensé, creédmelo, un instante
Volver a ver esta querida tierra,
Pero ahora que he vuelto no comprendo
Cómo pude alejarme de su puerta.
Nada ha cambiado, ni sus casas blancas
Ni sus viejos portones de madera.
Todo está en su lugar; las golondrinas
En la torre más alta de la iglesia;
El caracol en el jardín, y el musgo
En las húmedas manos de las piedras.

Analis
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QUESTÃO 4

PARRA, N. Obra gruesa. Ediciones Universidad Diego Portales.

O poema de Nicanor Parra revela um acentuado sentimento de:
A alegria.
B ódio.
C nostalgia.
D infelicidade.
E solidão.

QUESTÃO 6
Leia com atenção os versos a seguir, da canção “Bom conselho”,
do cantor e compositor Chico Buarque.
Ouça um bom conselho
Que eu lhe dou de graça
Inútil dormir que a dor não passa
Espere sentado
Ou você se cansa
Está provado, quem espera nunca alcança
[…]

O eu lírico subverte a lógica dos ditados populares mostrando
que os resultados são opostos ao que eles vaticinam porque:
A tem empatia com o receptor.
B demonstra ressentimento com a vida.
C expressa ceticismo quanto à validade deles.
D está imerso na própria dor.
E demonstra falta de fé e de esperança na vida.
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Imagem 5

QUESTÃO 7

SHUTTERSTOCK

Analise as figuras a seguir.

SHUTTERSTOCK

Imagem 1

Portales.

Imagem 2
SHUTTERSTOCK

to de:

Essas placas são indicativas dos banheiros masculino e feminino. Considerando o padrão internacional de símbolos, a placa
mais adequada é a da:
A imagem 1, porque as figuras estão nomeadas em inglês, o
idioma mais falado no mundo.
B imagem 2, porque o termo toilet [sic], em francês, é uma
palavra universal para “banheiro”.
C imagem 3, porque as figuras, além de revelarem sofisticação, estão acompanhadas das letras que indicam seus respectivos gêneros.
D imagem 4, porque o efeito de humor promove um ambiente mais descontraído.
E imagem 5, porque as figuras têm neutralidade e minimalismo.

SHUTTERSTOCK

Imagem 3

QUESTÃO 8
Considere o texto a seguir, escrito à época da Copa do Mundo de 2015, para responder à questão.

elho”,

Aviso de utilidade pública
O dia 12/06 será uma data histórica para este país. Será o primeiro dia dos namorados que será do jeito que o homem quer: futebol,
churrasco, cerveja e a mulher torcendo feliz ao lado.
Aproveitem, porque não vai ter de novo!
Disponível em: <www.piadas.com.br>. Acesso em: 30 nov. 2015.

rando
rque:

SHUTTERSTOCK

Imagem 4

O texto citado foi intitulado Aviso de utilidade pública,
que é uma comunicação aberta, dirigida ao público em geral, sobre
um assunto relevante. Considerando o teor do texto dado e o
propósito desse tipo de gênero textual, observa-se o seguinte
elemento caracterizador:
A ironia.
B paradoxo.
C incoerência.
D apelo.
E advertência.

REDAÇÃO, LINGUAGENS E MATEMÁTICA · SIMULADO ROSA

EM16_SIMROSA_LM.indd 7

7

07/04/16 09:41

QUESTÃO 10

LASAR SEGALL. MENINO COM LAGARTIXAS,1924
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Poucos artistas foram tão importantes para o destino da arte a
partir do século XX como o francês Marcel Duchamp, que transitou entre cubistas e futuristas até se identificar com as propostas dadaístas. Ele foi o criador do ready-made:
A um novo gênero artístico que transformava objetos utilitários e industrializados em obras de arte.
B uma nova forma de registrar por meios visíveis as imagens
subtraídas do subconsciente.
C projeto artístico, em que o mais importante são as ideias,
deixando a execução para segundo plano.
D um estilo contemporâneo no qual o gesto na pintura era
mais importante do que o suporte usado.
E uma tendência da produção contemporânea que exige que
o espectador deixe de ser observador passivo, tornando-se
em certo sentido coautor da obra.

RAFAEL MARTIN-GAITERO/SHUTTERSTOCK

QUESTÃO 9
A produção moderna das artes no Brasil é bastante complexa
e alguns artistas são marcantes nessa trajetória. Di Cavalcanti
foi um dos artistas que fez uma carreira inquestionável no modernismo brasileiro. Ele foi o principal organizador da Semana de Arte de 1922, adotou uma temática nacionalista de forte
acento social, formas simplificadas e curvilíneas, características
que podemos identificar em sua obra:

QUESTÃO 11
Troque o carro pela bicicleta
[…] Ao deixar o carro em casa, você deixa de lançar no ar, em um
só dia, 6 quilos de gás carbônico a cada 30 quilômetros — distância
média que uma pessoa motorizada percorre numa grande cidade. […]
Faça as contas: se você pedalar os mesmos 30 quilômetros durante
um ano, vai livrar a atmosfera de quase 2 toneladas de gás carbônico!
Para a saúde, as vantagens das pedaladas também têm peso considerável. A pessoa perde os quilos extras, ganha massa muscular, aumenta a capacidade cardiorrespiratória e sente um bem-estar incrível.
[…] E nem precisa tanto esforço. Se você for de bicicleta até o supermercado ou à padaria diariamente, já estará dando adeus ao sedentarismo e às encrencas relacionadas a ele.

Menino com lagartixas.
ANITA MALFATTI. O HOMEM AMARELO, 1915

B

Disponível em: <saude.abril.com.br>. Acesso em: 20 jan. 2016.

TARSILA DO AMARAL. A CAIPIRINHA, 1923

PAJJAI SAPWATTANAPAISARN / SHUTTERSTOCK

O homem amarelo.

C

EMILIANO DI CAVALCANTI. NASCIMENTO DE
VÊNUS,1940

A caipirinha.

D

TARSILA DO AMARAL. ABAPORU, 1928

Nascimento de Vênus.

E

Abaporu.

8

O fragmento da reportagem estimula a substituição dos veículos motorizados pela bicicleta. Tal mudança, em voga em um
número crescente de nações, tende a proporcionar:
A uma deterioração da já comprometida mobilidade diária
nas grandes metrópoles.
B uma rápida hipertrofia em pessoas que apresentam um estilo de vida sedentário.
C diversos benefícios à saúde, como o aumento da capacidade cardiorrespiratória.
D a eliminação do gás carbônico na atmosfera, composto prejudicial ao efeito estufa.
E inúmeras vantagens físicas, dispensando os ciclistas de
acompanhamento médico.
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

Capoeira ajuda a criança a superar o medo e a testar seus limites
Os movimentos de pernas, o gingado do corpo e as acrobacias
fazem a capoeira parecer um exercício possível somente para adultos ou adolescentes. Mas por que cada vez mais as escolas oferecem
a modalidade para crianças acima de um ano?
[…] Segundo o professor Gladson de Oliveira Silva, a atividade
pode começar a ser praticada na infância. “Mesmo os menores conseguem iniciar os exercícios, desde que adaptados, fazendo uma imitação dos movimentos originais gerenciada pelo professor.”
[…] “É uma atividade excepcional e pode ser praticada em
qualquer espaço, trazendo benefícios como desenvolvimento da
coordenação motora, da memória visual e musical, aumento do tônus
muscular e equilíbrio”, declara o pediatra Ricardo Barros. Não há
contraindicação para a prática, a não ser que a criança tenha alguma
doença aguda ou crônica não controlada.
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Disponível em: <http://mulher.uol.com.br>. Acesso em: 20 jan. 2016.

Leia atentamente o texto que segue.

O assessor especial da Presidência da República para assuntos
internacionais, Marco Aurélio Garcia, chamou de “sub do sub do sub
do sub do sub” o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores
de Israel, Yigal Palmor, que classificou o Brasil como “anão diplomático” e ironizou a derrota da seleção brasileira por 7 a 1 contra
a Alemanha na Copa.
[…]
Em 2002, ainda na condição de candidato, o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva usou a mesma expressão para se referir a Robert
Zoellick, ex-subsecretário de Estado dos EUA. Na ocasião, Lula disse que não negociaria com Zoellick a eventual entrada do Brasil na
Área de Livre Comércio das Américas (Alca), mas somente com o então presidente George Bush. A manifestação de Lula foi resposta à
declaração de Zoellick de que, se não negociasse a Alca, o Brasil teria de fazer comércio com a Antártica.

RAFAEL MARTIN-GAITERO/SHUTTERSTOCK

Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 30 nov. 2015.
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A expressão “sub do sub do sub do sub do sub”, no primeiro
parágrafo, revela, por parte do emissor:
A superioridade hierárquica.
B inferioridade hierárquica.
C desconhecimento linguístico.
D depreciação.
E plágio.
QUESTÃO 14
Leia com atenção este excerto do conto “Quase ela deu o ‘sim’,
mas…”, de Lima Barreto.

PAJJAI SAPWATTANAPAISARN / SHUTTERSTOCK

an. 2016.

De acordo com as informações da reportagem, a capoeira praticada por crianças apresenta diversos benefícios, dentre os quais:
A a realização de movimentos originais sem a necessidade de
supervisão profissional.
B o aprimoramento do equilíbrio, o que exige a adoção de
um espaço especializado.
C a superação dos limites e o aumento do desempenho em
competições juvenis.
D a ausência irrestrita de contraindicações a essa modalidade
de atividade corporal.
E o aumento do tônus muscular e o desenvolvimento da memória musical e visual.

veícum um

diária

m es-

João Cazu era um moço suburbano, forte e saudável, mas pouco
ativo e amigo do trabalho.
Vivia em casa dos tios, numa estação de subúrbios, onde tinha
moradia, comida, roupa, calçado e algum dinheiro que a sua bondosa tia e madrinha lhe dava para os cigarros.
Ele, porém, não os comprava; “filava-os” dos outros. “Refundia”
os níqueis que lhe dava a tia, para flores a dar às namoradas e comprar bilhetes de tômbolas, nos vários “mafuás”, mais ou menos eclesiásticos, que há por aquelas redondezas.
O conhecimento do seu hábito de “filar” cigarros aos camaradas
e amigos, estava tão espalhado que, mal um deles o via, logo tirava
da algibeira um cigarro; e, antes de saudá-lo, dizia:
— Toma lá o cigarro, Cazu.
Vivia assim muito bem, sem ambições nem tenções. A maior parte do dia, especialmente à tarde, empregava ele, com outros companheiros, em dar loucos pontapés, numa bola, tendo por arena um
terreno baldio das vizinhanças da residência dele ou melhor: dos seus
tios e padrinhos.
Contudo, ainda não estava satisfeito. Restava-lhe a grave preocupação de encontrar quem lhe lavasse e engomasse a roupa, remendasse as calças e outras peças do vestuário, cerzisse as meias etc., etc.
Em resumo: ele queria uma mulher, uma esposa, adaptável ao
seu jeito descansado.
Tinha visto falar em sujeitos que se casam com moças ricas e não
precisam trabalhar; em outros que esposam professoras e adquirem
a meritória profissão de “maridos da professora”; ele, porém, não
aspirava a tanto.

Lima Barreto construiu personagens marginalizados, boêmios,
picarescos e usou em seus textos uma linguagem bastante próxima da coloquial. A personagem Cazu é um tipo malandro,
folgado, mas de certa ingenuidade, revelada pela expressão:
A “filava-os dos outros”.
B “O conhecimento de seu hábito”.
C “sem ambições nem tenções”.
D “Tinha visto falar”.
E “não aspira a tanto”.
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Quando Ismália enlouqueceu,
Pôs-se na torre a sonhar
Viu uma lua no céu,
Viu outra lua no mar
No sonho que se perdeu,
Banhou-se toda em luar…
Queria subir ao céu,
Queria descer ao mar…

QUESTÃO 16

E, no desvario seu,
Na torre pôs-se a cantar…
Estava perto do céu,
Estava longe do mar…
E como um anjo pendeu
As asas para voar…
Queria subir ao céu,
Queria descer ao mar…
As asas que Deus lhe deu
Ruflaram de par em par…
Sua alma subiu ao céu.
Seu corpo desceu ao mar.

Na concepção linguística desse poema, uma característica se
evidencia em relação a outras, que é:
A a morte de Ismália.
B a oposição constante do poema.
C o simbolismo da torre.
D o desvario de Ismália.
E a fantasia de Ismália.

QUE

Para muitos estudiosos, o cubismo começou com Paul Cézanne
e seus estudos sobre a geometrização das formas naturais.
O marco inicial do movimento, entretanto, é a famosa tela de
Pablo Picasso Les demoiselles d’Avignon, que, segundo especialistas, não é uma tela cubista, mas sua aparição no cenário
parisiense causou impacto de intensidade revolucionária que
se costuma atribuir a ela o despertar de um novo momento na
história da arte ocidental e, especificamente, o momento inicial do movimento cubista.
PABLO PICASSO. LES DEMOISELLES D’AVIGNON, 1906-1907.

QUESTÃO 15
Leia o poema “Ismália”, do simbolista Alphonsus de Guimaraens.

Para a criação desse trabalho, Picasso buscou referências:
A nas obras da artista mexicana Frida Kahlo, em especial os
autorretratos.
B nas culturas primitivas não europeias retratadas por Paul
Gauguin.
C nas obras do artista espanhol do período barroco Diego
Velázquez, em especial, As meninas.
D na tela Cinco banhistas de Cézanne e na arte africana, sobretudo em suas máscaras.
E nas várias versões de bailarinas produzidas por Degas.

QUESTÃO 17
Barroco é o nome que se deu ao vigoroso estilo que dominou a
arte do século XVII. Esse estilo nasceu em Roma, de onde se espalhou por toda a Europa. Floresceu principalmente nos países católicos e tem fortes laços com a Contrarreforma religiosa.
GRAHAM-DIXON, Andrew. Arte: o guia visual definitivo. São Paulo: Publifolha, 2011.

O estilo barroco se caracteriza:
A pelos ideais de perfeição e harmonia, predomínio da razão,
pela perspectiva geométrica e a pintura a óleo.
B pelo emprego de cores fortes e contrastantes e pelo emprego de diagonais que dão movimento e dinamismo às
cenas e predomínio da emoção.
C pela pintura de ícones religiosos, marcados pelo conservadorismo e convenções impostas pela igreja.
D pela pintura dedicada a temas divertidos e decorativos, com
figuras conversando ou fazendo música em parques ou residências particulares.
E pelo propósito didático e devocional das obras, podendo
servir como referência visual aos sermões realizados nas
igrejas e catedrais.
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QUESTÃO 18
Educação física é política?
As influências políticas na educação física são por demais
evidentes, conforme pode ser constatado pela história. Em
Esparta, os cidadãos tiveram os seus corpos modelados para os
fins guerreiros a que estavam destinados. O circo romano, assim como o pão, era o maior instrumento ideológico de que se
valiam os imperadores. […] Os governos totalitários sempre utilizaram esse expediente como mecanismo de poder. Mussolini chegou a pedir aos seus ministros que fizessem exibições públicas
de façanhas esportivas. O Estado brasileiro, durante a ditadura
militar, utilizou-se do expediente esportivo para fins escusos —
podemos lembrar a coincidência de, num dos momentos de maior
recrudescimento político, acontecer a construção de inúmeros estádios de futebol.
OLIVEIRA, V. M. O que é educação física. São Paulo: Brasiliense, 2004. p. 35.

O fragmento em questão sugere que:
A as práticas corporais não se restringem a uma dimensão lúdica, mas atendem também a várias demandas de uma dada historicidade ou organização de poder.
B espartanos e atenienses usavam os exercícios físicos para
a obtenção de vitórias tanto nas guerras entre as cidades
gregas quanto nas competições das olimpíadas.
C as disputas esportivas do Império Romano eram um claro
estratagema para ludibriar as massas, expediente que caiu
em desuso após a desestruturação da Roma Antiga.
D o fascismo era uma ideologia que estimulava a prática da
educação física para criar um batalhão de soldados voltados
à manutenção da paz nos territórios italianos.
E o regime militar brasileiro implantou aulas de educação física nas escolas para estimular o desenvolvimento físico e
a capacidade de questionamento dos alunos.

a, so-

QUESTÃO 19
Na impossibilidade de controlá-lo completamente, a Igreja medieval irá dedicar-se a codificar, regulamentar, arregimentar o corpo. Herdando comportamentos antigos e pagãos que refuta, recusa,
acompanha ou acomoda, ela se apropria das práticas corporais. Culinária, beleza, gestos, amor, nudez… todos os domínios da vida social
e privada que colocam em jogo o corpo vão ser inseridos nessa nova
ideologia que triunfa na Europa. […] O cristianismo instituído e a sociedade de corte nascente vão “civilizar o corpo” através da instituição das boas maneiras. Entretanto, o corpo resiste.
LE GOFF, J.; TRUONG, N. Uma história do corpo na Idade Média.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 133.

O texto, que trata do contexto medieval europeu, assevera que
o corpo humano:
A passou a despertar pouca atenção dos teólogos da época,
tendo em vista o interesse pela salvação das almas.
B sofreu um intenso processo de doutrinação religiosa, a qual
foi também responsável por extinguir as tradições pagãs.
C foi objeto de um empreendimento de controle realizado por autoridades da hierarquia cristã, cujo êxito pode ser relativizado.
D vivenciou uma dinâmica voltada à “civilização” dos gestos,
cujo enfoque principal eram os membros do sexo masculino.
E transformou-se em um símbolo de resistência da nobreza guerreira, mais afeita ao paganismo que as massas campesinas.

QUESTÃO 20
Considere este poema de Arnaldo Antunes.
Algo é o nome do homem
coisa é o nome do homem
homem é o nome do cara
isso é o nome da coisa
cara é o nome do rosto
fome é o nome do moço
homem é o nome do troço
osso é o nome do fóssil
corpo é o nome do morto
homem é o nome do outro

s.

inou a
espacatóli-

Arnaldo Antunes é um artista multimídia. Também por isso,
sua obra tem características muito semelhantes às dos autores do Concretismo.
No poema em questão, há um trabalho de nomeação das coisas e do homem, ora generalizando, ora especificando. Assim,
os termos que se referem a “homem”, mas poderiam se referir a qualquer outra palavra, são, respectivamente:
A algo, coisa, cara.
B algo, cara, fóssil.
C coisa, cara, troço.
D cara, troço, outro.
E algo, coisa, troço.
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QUESTÃO 21
Atente ao poema “Trem de ferro”, de Manuel Bandeira.
Café com pão
Café com pão
Café com pão

Virge Maria que foi isso maquinista?
Agora sim
Café com pão
Agora sim
Voa, fumaça
Corre, cerca
Ai seu foguista
Bota fogo
Na fornalha
Que eu preciso
Muita força
Muita força
Muita força
(trem de ferro, trem de ferro)
Oô…
Foge, bicho
Foge, povo
Passa ponte
Passa poste
Passa pasto
Passa boi
Passa boiada
Passa galho
Da ingazeira
Debruçada
No riacho
Que vontade
De cantar!
Oô…
(café com pão é muito bom)
Quando me prendero
No canaviá
Cada pé de cana
Era um oficiá
Oô…
Menina bonita
Do vestido verde
Me dá tua boca
Pra matar minha sede
Oô…
Vou mimbora vou mimbora
Não gosto daqui
Nasci no sertão
Sou de Ouricuri
Oô…
Vou depressa
Vou correndo
Vou na toda
Que só levo
Pouca gente
Pouca gente
Pouca gente…
(trem de ferro, trem de ferro)

QUESTÃO 22

QUE

Considere o texto que segue para responder à questão.

Os melhores do ano em sua árvore de Natal
Em tempos de crise, vai ser difícil adquirir produtos bons e com
preço mais em conta para presentear a família e os amigos, certo?
Bom, isso só se você deixar de ler esta nossa edição especial de Natal.
[…] você vai se deparar com diversos produtos que, testados durante todo o ano de 2015, foram apontados como nossas escolhas certas por possuírem a melhor relação custo-benefício. Para quem não
se importa em gastar mais, trazemos nossos melhores do teste —
aqueles que se destacaram pela excelente qualidade e, por esse motivo, costumam ter um preço mais salgado.
Revista ProTeste, ano XIV, n. 153, dez. 2015, p. 8.

Predominam no texto as seguintes funções da linguagem:
A expressiva e conativa.
B conativa e referencial.
C conativa e fática.
D fática e referencial.
E referencial e metalinguística.

QUESTÃO 23
A arte grega é considerada a pedra angular da civilização ocidental. Inspirados nas conquistas dos egípcios e na cultura minoica de
Creta, os escultores gregos tentaram — e conseguiram — obter um
perfeito equilíbrio entre beleza, harmonia e proporção.
GRAHAM-DIXON, Andrew. Arte: o guia visual definitivo. São Paulo: Publifolha, 2011.

Podemos afirmar, sobre a escultura grega, que:
A os artistas gregos da fase arcaica vão desenvolver maneiras
de alcançar uma representação ideal da forma humana.
B ao longo de três séculos de cultura helenística, as características da escultura pouco evoluíram, qualquer ideia de movimento era eliminada.
C a fase arcaica da arte grega caracteriza-se por representar
esculturas submetidas a esquemas e fórmulas representadas
nas imagens de Kouros e Kore.
D a fase clássica foi marcada por esculturas coloridas para alcançar a forma ideal de representação do belo.
E a estatuária grega dos períodos arcaico e clássico se caracterizou pela expressão máxima de tensão e dramaticidade
em suas obras.

A repetição de algumas expressões no texto simula:
A o trem em movimento, com seus ritmos lentos e rápidos.
B o trem em movimento, com seus ritmos rápidos.
C o cotidiano de uma estação de trem.
D a conversa entre os passageiros do trem.
E o cotidiano do maquinista.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

As primeiras imagens que nos vêm à mente quando mencionamos a arte pré-histórica são as pinturas rupestres realizadas
nas paredes das cavernas. Esse período, entretanto, não se restringe somente à pintura. Muitos objetos foram encontrados e
são até mesmo anteriores a essas pinturas. Uma das obras que
podemos destacar são as estatuetas femininas encontradas
em diferentes locais. A mais famosa é a Vênus de Willendorf.

015, p. 8.
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m:

Com respeito às esculturas femininas desse período, assinale
o que for correto.
A As estatuetas foram esculpidas com a finalidade estético/
decorativa para decorar o interior das cavernas.
B Foram realizadas com a finalidade de decorar os dolmens,
monumentos tumulares coletivos.
C As esculturas femininas eram esculpidas em tamanho reduzido
levando-se em conta a inferioridade intelectual das mulheres.
D Grande parte da estatuária desse período foi produzida com
pedras, ossos e marfim e as esculturas em baixo relevo em
madeira.
E As formas exageradas das esculturas femininas remetem à ideia
de fertilidade, uma das grandes preocupações da época.
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Analise o texto a seguir.

Entre compotas de cajus, cocadas, pães de ló, biscoitos de polvilho, e tantos outros doces e bolachas que figuraram nos primeiros
receituários brasileiros, registrados a partir do século XVI, chama a
atenção uma categoria de quitutes com nomes, digamos, mais sentimentais. Criados em conventos de Portugal e, posteriormente, reproduzidos em suas colônias, como o Brasil, esses doces “sussurravam
nomes que eram confissões, apelos, críticas, murmúrios de queixas”,
como descreveu Câmara Cascudo, em História da alimentação no Brasil. Na lista do folclorista, alguns deles: “bolinhos de amor, esquecidos, melindres, paciências, raivas, sonhos, beijos, suspiros, abraços,
caladinhos, saudades”.
A sensação é de que os quitutes eram uma forma de extravasar
as opressões do claustro e deixar à flor da pele sentimentos e comportamentos criticados pela Igreja católica, especialmente entre os
membros do clero. Em Casa-Grande & Senzala, o antropólogo Gilberto Freyre opinou sobre quão lasciva podia ser encarada essa produção de doces: “Na culinária colonial brasileira surpreendem-se os
estímulos ao amor e à fecundidade. Mesmo nos nomes de doces e
bolos de convento, fabricados por mãos seráficas, de freiras, sente-se às vezes a intenção afrodisíaca, o toque fescenino a confundir-se
com o místico: suspiros-de-freira, toucinho-do-céu, barriga-de-freira,
manjar-do-céu, papos-de-anjo. Eram os bolos e doces porque suspiravam os freiráticos à portaria dos conventos. Não podendo entregar-se em carne a todos os seus adoradores, muitas freiras davam-se
a eles nos bolos e caramelos. Estes adquiriam uma espécie de simbolismo sexual”.
O crítico literário Afrânio Peixoto também registrou em seus estudos os doces com nomes recheados de segundas intenções: beijinhos,
desmamados, levanta-velho, língua-de-moça, casadinhos, mimos-de-amor: “Não foram outros como nós, gozadores, que lhes demos (aos
doces) tais apelidos, mas as suas autoras, as respeitáveis abadessas
e freiras dos conventos portugueses nos quais a ocupação, mais do
que o serviço divino, era a fábrica dessas iguarias”.
BONINO, Rachel. Doce sentimento. Menu, n. 200, ano 18.
São Paulo: Editora Três, out. 2015.

De acordo com o texto, inúmeros doces e quitutes brasileiros constam dos registros de autores de diferentes formações:
um folclorista, um sociólogo e um crítico literário. Chama a
atenção desses estudiosos a nomeação dessas iguarias pelas
religiosas, as quais atravessaram o oceano Atlântico. Essa nomeação revela:
A segundas intenções e desejos realizados nos conventos.
B a rotina secreta e fescenina das religiosas, bem como seu
misticismo.
C tanto os sentimentos secretos quanto os encontros dissimulados à porta dos conventos.
D sentimentos e comportamentos reprimidos, além de desejos sublimados.
E segundas intenções e rotina fescenina das religiosas.

caracidade
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

ALEXANDRE CAPPI/GREENPEACE

Analise a foto que segue, constante da página do site da ONG
Greenpeace Brasil.

O Greenpeace foi até uma loja revendedora de produtos da
Apple para convencê-la a abandonar energias sujas e perigosas, como a carvão e nuclear, e aderir a energias renováveis para alimentar seus data centers. Nesse contexto, o sol do ativista
fantasiado sugere:
A o potencial das energias renováveis.
B uma energia mais natural.
C o clima agradável da campanha.
D a nuvem, depois de limpa.
E o bom humor da ação do Greenpeace.

Texto para as questões 27 e 28.
Para uma crítica de restaurante, Romeu e Julieta, um casal anônimo e especialista na arte de comer, avaliaram uma casa de
destaque no cenário gastronômico brasileiro. Analise suas avaliações a seguir.

Julieta:
1. […] é uma loja de vinhos, que recentemente passou a servir refeições aos clientes. Um pequeno gazebo ao ar livre, a cozinha esvidraçada, confortáveis cadeiras e muitos vinhos pelas prateleiras compõem
o ambiente despretensioso e acolhedor, com somente 22 lugares.
2. Fomos atendidos pelo único garçom da casa, que logo “cantou” o cardápio do dia […] não há monotonia para quem sempre almoça ou janta por lá.
3. A terrine de champagne […], de sabor marcante e suculenta na medida, veio com pepino fresco, cebola caramelizada e picles
de cebola […].
Romeu:
1. É uma boa alternativa para fugir do barulho da cidade.
2. Tartar de boi Angus com beterraba, azedinha e molho de alcaparra. […] Fiquei bem feliz com a combinação […].
3. Sem dúvida, esse é um restaurante para ficarmos de olho […]
os pratos são bem pensados e me deixou curioso para provar as próximas criações […].

QUE

Comparando as opiniões de Julieta e Romeu, observa-se que:
A ambos são detalhistas na descrição do restaurante.
B Julieta criticou o atendimento do restaurante.
C Romeu considera que os pratos têm harmonia de sabores.
D ambos são efusivos/expressivos em suas avaliações.
E a avaliação de Julieta deixa transparecer mais envolvimento na crítica.

QUESTÃO 28
Relacione as avaliações do casal com o quadro-resumo a seguir.
GUERRA DOS SEXOS

acolhedor

despretensioso

ambiente

riquíssima

comida

surpreendente

autêntico

serviço

atencioso

Após relacionar os dois textos, observa-se que o objetivo da
matéria da revista é:
A confirmar o modo de pensar diferente entre homem e mulher.
B demonstrar que o homem e a mulher têm sensações diferentes quanto aos restaurantes e seus pratos.
C demonstrar que as diferenças de percepção não tornam a
avaliação confiável.
D estimular o leitor a experimentar sabores ousados.
E mostrar que os pratos do restaurante apresentam equilíbrio
e harmonia.

Menu, n. 201, ano 18. São Paulo: Editora Três, nov. 2015, p. 49-50.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 31

Leia com atenção o texto que segue.

Um novo estudo mostra que o número de crianças e adolescentes
que não vão à escola está em elevação no mundo e atingiu 124 milhões
em 2013. Lançado pelo Instituto de Estatística da Unesco (UIS, na sigla em inglês) e o Relatório de Monitoramento Global de Educação
para Todos (EFA GMR), o trabalho mostra que a ajuda internacional à
educação permanece abaixo dos níveis de 2010 e é manifestamente
insuficiente para cumprir as metas de educação capazes de concretizar o Ensino Fundamental e Médio universal.
[…] Novos números do UIS mostram que uma em cada 11 crianças está fora da escola, totalizando 59 milhões em 2013, um aumento
de 2,4 milhões desde 2010. Destes 59 milhões, 30 milhões vivem na
África Subsaariana e 10 milhões estão na Ásia Meridional e Ocidental.
De acordo com estimativas do UIS, 24 milhões de crianças nunca vão entrar em uma sala de aula. Metade de todas as crianças fora
da escola na África Subsaariana nunca irá se matricular. As meninas
são as mais desfavorecidas, em particular no Sul e no Oeste da Ásia,
onde 80% das que estão fora da escola provavelmente não começarão a estudar, em comparação com apenas 16% dos rapazes. Além
disso, um em cada seis adolescentes não está na escola, num total de
65 milhões em 2013. Um terço deles vive no Sul e no Oeste da Ásia,
e outro terço na África Subsaariana, onde há mais adolescentes fora
da escola hoje do que em 2000.
Planeta, n. 513. São Paulo: Editora Três, set. 2015, p. 62-63.

O prognóstico sobre a educação no mundo, feito pelo Instituto de Estatística da Unesco, é desolador e preocupante. Essa
percepção se encontra na argumentação do texto e se evidencia contundentemente pela:
A comparação de datas entre um relatório e outro.
B certeza de que não se cumprirão as metas de educação como o esperado.
C força indiscutível dos dados estatísticos.
D comparação da educação entre os países subdesenvolvidos e desenvolvidos.
E comparação das diferenças entre gêneros.

Leia com atenção este trecho de uma reportagem.

Os circuitos do medo
Dentro do cérebro, dois neurotransmissores definem quando as
células nervosas estão excitadas ou inibidas: o glutamato e o GABA
(que se divide em dois tipos). Se a pessoa está em estado de vigilância, a concentração do glutamato aumenta. Para acalmar a mente, porém, entram em ação os receptores sinápticos de GABA. Já os
receptores extrassinápticos de GABA agem independentemente do
glutamato. Eles ajustam as ondas cerebrais e os estados anímicos do
cérebro, criando a sensação de sonolência, excitação, sedação e até
de psicose. O estudo GABAergic mechanisms regulated by miR-33
encode state-dependent fear, liderado por Jelena Radulovic, mostrou que eles ainda ajudam a codificar as memórias traumáticas e a
escondê-las da consciência.
[…] “A maior surpresa foi descobrir que uma droga que prejudica
a memória e reduz o estresse e a ansiedade, na verdade, causou no
cérebro o estado dependente do medo”, revela Jelena.
Planeta, n. 514. São Paulo: Editora Três, out. 2015, p. 42.

Analisando a linguagem do texto, verifica-se que:
A é quase impossível um leigo compreender o texto.
B o texto é direcionado a leitores com conhecimentos científicos.
C o medo pode ser combatido com remédio.
D os termos técnicos dificultam a compreensão do texto, mas
não a impedem.
E a compreensão do texto ocorre em razão do termo GABA,
já conhecido da maioria da população.

QUESTÃO 32
Analise o texto que segue.
QUESTÃO 30
Em uma publicidade do Canal Futura, encontramos o texto que
segue. Leia-o com atenção.

Queremos agradecer a todos os nossos parceiros. Ou, como
diria um jovem da nossa idade: Valeu!
Este ano, o Canal Futura completa 18 anos. E, como qualquer jovem, o Futura não conseguiria chegar até aqui sozinho. Precisou da
ajuda de muita gente para construir objetivos e planejar sonhos. […]
É isso, “muleke, tamo junto”.

Nesse texto, as expressões “Valeu!” e “muleke, tamo junto”
foram usadas nesse contexto com o propósito de representar:
A socialmente os jovens de mesma idade do canal.
B linguisticamente os jovens de mesma idade do canal.
C culturalmente o público que ajudou a manter o Futura.
D linguisticamente o público os parceiros do Futura.
E socialmente os jovens de mesma idade dos parceiros do
Futura.

Numa famosa revista de moda, a frase a seguir aparece logo
após a foto de um famoso cabeleireiro brasileiro, responsável pelos “fios loiros mais cobiçados do país” e rodeado pelas donas desses mesmos fios.
E FEZ-SE a(s) luz(es)

Considerando a frase em destaque, observa-se a tentativa de
concordância do verbo “ser” e do substantivo “luz(es)” — o
que não ocorreu. Para concordar com o nome “luzes”, a forma verbal adequada seria:
A “fizeram”.
B “foi feita”.
C “foram feitas”.
D “faziam”.
E “fariam”.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

Leia com atenção este texto.

O que sua casa diz sobre você?
Motivada pelas histórias dos projetos que recheiam esta edição, me peguei pensando na quantidade de recortes de revistas
que guardei ao longo dos anos até construir e decorar minha casa.
Nas pastas, havia desde referências de cores até desenhos de móveis. Um verdadeiro quebra-cabeças de imagens que me ajudou a
identificar meu estilo e facilitou muito as decisões que permeavam
meu lar dos sonhos. Aposto que você também tem uma pasta como
a minha, um painel no Pinterest ou uma galeria de fotos no celular. Casa e Jardim mesmo tem um aplicativo delicioso para consultar a qualquer momento: o 500 ideias de decoração está disponível
para download gratuito na App Store. Caso ainda não tenha baixado, vale conhecer.
Casa e Jardim, n. 727. São Paulo: Globo, ago. 2015, p. 12.

As diferentes tecnologias da comunicação e informação mudam a forma de as pessoas se relacionarem com o que está à
sua volta, interferindo nas atividades mais triviais. No exemplo
dado, com o aplicativo sugerido, será possível:
A guardar mais adequadamente os recortes de decoração,
porque tem uma capacidade de memória muito grande.
B ter ideias diferentes para a decoração de ambientes.
C tomar decisões baseadas em objetos e ambientes virtuais,
que podem mudar com diversos recursos e ferramentas.
D modelos de ambientes decorados com link para o Pinterest
(rede social de compartilhamento de fotos e vídeos).
E compartilhar ideias, objetos e projetos de decoração.

QUE

Considere o texto a seguir, para responder à questão.

Por que sofremos tanto? Por que prestamos tanta atenção à vida
de gente tão distante, como políticos, esportistas ou celebridades?
Que importância têm Eduardo Cunha, Dilma ou Lula, a ponto de perdermos horas nas redes sociais em xingamentos e discussões que
não levarão a lugar algum? Os gols de Neymar, o peso e a dieta da
nova gostosa da novela, os prêmios, os lucros milionários das empresas, as roupas caras e elegantes, o último modelo de carro importado, que diferença faz tudo isso? E daí se nosso colega de classe
se tornou diretor de banco, virou celebridade ou ficou rico, enquanto continuamos na nossa vidinha medíocre, tentando esticar o salário até o fim do mês? Que efeito real têm na nossa vida o sucesso
e os símbolos de status associados a ele? Por que lidamos mal com
tudo isso? Vivemos num mundo competitivo, não cessamos de nos
comparar com os outros, tomamos decisões fundamentais na vida
guiados pela opinião de quem mal conhecemos — da mera compra de roupas ou carros ao casamento, à profissão ou à educação
dos filhos. Queremos mais, mais e mais. E, nunca, nada é o bastante. Sempre temos a sensação de ter fracassado. Mesmo quem tem
sucesso nunca está satisfeito. E quem é visto como fracassado vive,
naturalmente, angustiado.
Disponível em: <http://epoca.globo.com>. Acesso em: 30 nov. 2015.

O autor do texto mostra sua indignação e sua angústia quanto a algumas situações bastante comuns no cotidiano. Para isso, ele usa como principal recurso:
A perguntas que desafiem o leitor a pensar e a responder.
B perguntas retóricas, cujas respostas aparecem em sequência.
C questionamentos ao leitor, visando desafiá-lo a responder.
D perguntas sem respostas, porque as dúvidas são dele, não
do leitor.
E perguntas retóricas, cujas respostas contradizem os questionamentos.

QUESTÃO 35
Leia com atenção o texto a seguir.

E se juntássemos toda a nossa energia?
Conectar diferentes tipos de energia não é fácil. Mas, na Hitachi, nós acreditamos que inovação social é a chave para otimizarmos
o fluxo de energia, garantindo um mundo mais estável e sustentável
para nossas crianças hoje e os filhos delas amanhã. E, graças à nossa
extensa experiência e a avançadas tecnologias no campo da energia,
o futuro parece mais brilhante do que nunca. Ao aplicar nossas tecnologias inovadoras, somos capazes de utilizar, de maneira eficiente,
uma grande quantidade de fontes de energia, cada uma com sua característica única — das energias térmica e hidrelétrica até fontes renováveis, como as energias eólica e solar —, para fornecer uma fonte
de energia confiável. […]
IstoÉ, n. 2399, ano 38. São Paulo: Editora Três, 25 ago. 2015.

De acordo com o texto, chegar à inovação social passa, inevitavelmente:
A pelo fluxo de energia.
B por uma grande quantidade de fontes de energia.
C por uma fonte de energia confiável.
D por um mundo mais estável e sustentável.
E pela experiência e avançadas tecnologias.
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QUESTÃO 38

No mundo globalizado, os jovens começam a rejeitar a ideia de
que suas sobras entram nessa “incrível máquina da invisibilidade”.
Eles enxergam a necessidade de reduzir ou zerar sua produção de
lixo. Viver sem produzir lixo é um exercício em todas as esferas da
vida urbana. Tudo que compõe uma casa, que é consumido, comido
ou vestido tem potencial para acabar em algum aterro. […]
Novos aplicativos e redes sociais voltam-se para este comportamento. Por meio deles é possível suprir a demanda existente por
produtos sem que nenhum novo recurso seja gasto. É o caso do Tem
Açúcar?, uma plataforma on-line para trocas não monetárias entre
vizinhos. O site incentiva o resgate do antigo hábito de bater à porta do vizinho para pedir algo emprestado e traz de volta o senso de
comunidade. A iniciativa da brasileira Camila Carvalho já tem 52 mil
usuários inscritos que trocam de tudo desde dezembro de 2014. Em
uma pesquisa recente com os usuários, ela descobriu que é possível
até montar uma festa com toda decoração emprestada.
Disponível em: <http://pontoeletronico.me>. Acesso em: 20 jan. 2016.

Com base nos problemas criados pelo lixo, o texto em questão reflete sobre:
A a impossibilidade de viver sem produzir lixo.
B a valorização da descartabilidade em um mundo consumista.
C o despertar de uma geração para a consciência ambiental.
D a necessidade de ser econômico para fazer uma reserva financeira.
E a urgência em despejar o lixo nos aterros.

[…]
Brasil…
Mastigado na gostosura quente do amendoim…
Falado numa língua curumim
De palavras incertas num remeleixo melado melancólico…
Saem lentas frescas trituradas pelos meus dentes bons…
Molham meus beiços que dão beijos alastrados
E depois remurmuram sem malícia as rezas bem nascidas…
Brasil amado não porque seja minha pátria,
Pátria é acaso de migrações e do pão-nosso onde Deus der…
[…]
ANDRADE, Mário de. O poeta come amendoim. In: Poesias
completas. São Paulo: Martins, 1955. p. 157-8.

Ao ler o fragmento de “O poeta come amendoim”, de Mário
de Andrade, constata-se:
A a rejeição do indígena representado pela língua curumim.
B a imagem sensorial da nação que mistura sensualidade, sabor, religiosidade.
C a superioridade do eu lírico porque ele tem dentes bons.
D a presença do mal-estar provocado pela língua curumim.
E o uso da catacrese em “num remeleixo melado melancólico”.

QUESTÃO 37
Daí em diante, João Romão tornou-se o caixa, o procurador e o
conselheiro da crioula. No fim de pouco tempo era ele quem tomava
conta de tudo que ela produzia e era também quem punha e dispunha dos seus pecúlios, e quem se encarregava de remeter ao senhor
os vinte mil-réis mensais. Abriu-lhe logo uma conta corrente, e a quitandeira, quando precisava de dinheiro para qualquer coisa, dava um
pulo até à venda e recebia-o das mãos do vendeiro, de “Seu João”,
como ela dizia. Seu João debitava metodicamente essas pequenas
quantias num caderninho, em cuja capa de papel pardo lia-se, mal escrito e em letras cortadas de jornal: “Ativo e passivo de Bertoleza”.
E por tal forma foi o taverneiro ganhando confiança no espírito da
mulher, que esta afinal nada mais resolvia só por si, e aceitava dele,
cegamente, todo e qualquer arbítrio. Por último, se alguém precisava tratar com ela qualquer negócio, nem mais se dava ao trabalho de
procurá-la, ia logo direito a João Romão. Quando deram fé estavam
amigados. Ele propôs-lhe morarem juntos e ela concordou de braços
abertos, feliz em meter-se de novo com um português, porque, como
toda a cafuza, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava
instintivamente o homem numa raça superior à sua.
Aluísio de Azevedo. O Cortiço.

Bertoleza era uma crioula trintona que foi morar com João
Romão, vendeiro, estabelecido por sua conta, obcecado pelo dinheiro. Ela era uma escrava fugida, arrebanhava dinheiro
para comprar sua carta de alforria. Já tinha uma pequena fortuna. No trecho em destaque, percebe-se:
A as atitudes dignas de João Romão.
B o preconceito de Bertoleza em relação à própria etnia.
C a solidariedade mútua entre João Romão e Bertoleza.
D o papel aproveitador de Bertoleza.
E a esperança de Bertoleza em casar-se com o vendeiro, seu
patrão.

QUESTÃO 39
Leia a tira.
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QUESTÃO 36
Leia o texto.

No diálogo entre as duas personagens, ao interpretar a frase
do paciente, o terapeuta tomou-a como:
A um aviso centrado no próprio código de comunicação.
B uma alusão à personagem Asterix, cujo medo maior é que
o céu caia sobre sua cabeça.
C uma mensagem com função fática, pois considera que o
paciente queira chamar sua atenção.
D um comunicado que põe o referente em primeiro plano.
E uma mensagem em que predomina o aspecto emotivo, o medo.
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QUESTÃO 40
SECRETARIA DA SAÚDE/GOVERNO DO PARANÁ

Leia o texto.

QUESTÃO 42

QUE

Não eram bem treze horas e já o 35 desembocava no parque
Pedro II outra vez, à vista do Palácio das Indústrias. Estava inquieto mas modorrento, que diabo de sol pesado que acaba com a
gente, era por causa do sol. Não podia mais se recusar o estado
de infelicidade, a solidão enorme, sentida com vigor. Por sinal que
o parque já se mexia bem agitado. Dezenas de operários, se via,
eram operários endomingados, vagueavam, por ali, indecisos, ar
de quem não quer. Então nas proximidades do palácio, os grupos
se apinhavam, conversando baixo, com melancolia de conspiração.
Polícias por todo lado.
O 35 topou com o 486, grilo quase amigo, que policiava na Estação da Luz. O 486 achara jeito de não trabalhar aquele dia porque se pensava anarquista, mas no fundo era covarde. Conversaram
um pouco de entusiasmo semostradeiro, um pouco de primeiro de
maio, um pouco de “motim”. O 486 era muito valentão de boca,
o 35 pensou. Pararam bem na frente do Palácio das Indústrias que
fagulhava de gente nas sacadas, se via que não eram operários,
decerto os deputados trabalhistas, havia até moças, se via que eram
distintas, todos olhando para o lado do parque onde eles estavam.
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Mário de Andrade. “Primeiro de maio”. In: Contos novos.

O texto e a imagem da campanha Agosto Azul contribuem para:
A abordar a reclamação dos não fumantes.
B alertar os homens para os perigos do tabagismo.
C motivar o homem para chegar elegante à velhice.
D menosprezar o gênero masculino, que é o maior consumidor de cigarros.
E comparar o fumante masculino ao feminino.

Para dar ideia da solidão da personagem 35, Mário de Andrade:
A situa o tempo e o espaço do conto.
B fala do calor do dia.
C recorta o encontro do 35 com o 486.
D denomina as personagens por números em vez de nomes.
E descreve o que há no entorno da personagem 35.

QUESTÃO 43
QUESTÃO 41
Em 2014, a Havaianas lançou uma edição especial em homenagem à pintora Tarsila do Amaral. Criou modelos da sandália
estampados com desenhos inspirados em obras da artista como Abaporu, Antropofagia, Operários, entre outros.
Essa não foi a primeira vez que a empresa homenageou a pintora, pois já o fizera em 2012, quando lançou uma edição que
também levava nas estampas uma das obras da pintora.
Quando foram criadas, em 1962, as sandálias havaianas eram
direcionadas a um público popular. Com o tempo, foram agregados valores ao simples chinelo de borracha, o que nos possibilita concluir que com a linha Tarsila do Amaral, a Havaianas:
A busca mudar os hábitos do público brasileiro.
B aponta para um público-alvo que valoriza a arte nacional.
C mantém-se fiel ao seu consumidor habitual.
D incentiva nos brasileiros um costume próprio dos japoneses.
E direciona-se para a população indígena.

18

Cada vez que me alembro
do amigo Chico Mineiro,
das viage que nois fazia
era ele meu companheiro.
Sinto uma tristeza,
uma vontade de chorar,
alembrando daqueles tempos
que não hai mais de voltar.
[…]
vim sabê que o Chico Mineiro
era meu ligítimo irmão.
Tonico e Tinoco

A prótese é o acréscimo de um elemento fonético no início da
palavra, sem alteração do seu significado. Na letra da música
“Chico Mineiro”, pode-se considerar que ocorre esse fenômeno linguístico em:
A nois.
B sabê.
C viage.
D ligitimo.
E alembrando.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

O VOLP registra pego e pegado como particípios de pegar,
embora evidenciando a preferência pela forma regular. O Dicionário
Aurélio registra pego como brasileirismo. No seu dicionário de dúvidas
e dificuldades, Antenor Nascentes ensina que pegado é o único particípio de pegar; no Dicionário brasileiro de Macedo Soares, há o verbete pegado, mas não há pego; o Dicionário de verbos conjugados,
de Rodrigo de Sá Nogueira, nega o particípio regular a pegar, porque
inclui esse verbo no paradigma da conjugação de chegar, ao lado de
carregar, empregar e outros mais, terminados em -egar; no Manual
de conjugações, Cândido Jucá (filho) considera pego forma ainda sem
abonação dos mestres e não bem-aceita; Otelo Reis, mais categórico,
condena como errônea a forma pego (ao lado de empregue). Adriano
da Gama Kury (Mil perguntas) admite pego como correto, embora o
considere de menos uso na língua culta; Celso Cunha e Rocha Lima, em
suas gramáticas, omitem o verbo pegar na relação dos verbos abundantes. Mas Domingos Paschoal Cegalla, na Novíssima gramática, inclui pegar na relação dos verbos de particípio duplo, aceitando sem
restrições as formas pego e pegado.
Disponível em: <www.pucrs.br>. Acesso em: 20 jan. 2016.

s novos.

drade:

omes.

Com base nas reflexões do texto sobre o uso do particípio do
verbo pegar, conclui-se que:
A a língua portuguesa apresenta uma gramática padronizada.
B o ideal é usar a forma “pego”, em vez de “pegado”.
C os verbos abundantes não exigem o uso do auxiliar predeterminado.
D o brasileirismo é uma extensão do português falado em
Portugal.
E a contradição entre as teorias leva a crer que os gramáticos
tenham livre-arbítrio.

[…] A tecnologia tem como efeito existencial a amputação do tempo
de nossa experiência. Em nossa cultura digital, a velocidade é proporcional ao encurtamento do tempo que era experimentado antes nas trocas orais. A humana necessidade de conversação não é nada diante da
administração discursiva da qual fazemos parte. O tempo da oralidade
é justamente o que, podendo ser cortado sob a alegação de improdutividade, não fará falta na economia política da fala. Ao reduzir a potência da narrativa a 140 toques (considerando espaços entre palavras), o
que o Twitter providencia é a imersão em um suposto tempo presente.
[…]
O Twitter radicaliza a natureza babélica da língua, o que nela é
balbuciante e inarticulado. O uso de onomatopeias e abreviações nos
textos de seus usuários é prova da experiência pré-articulada com a
linguagem. Se a fala articulada é o cerne de toda relação e o que lhe
dá base política, não fica difícil imaginar que o Twitter privilegia algo
como uma antipolítica. Responder hoje à pergunta “O que está acontecendo?” não diz respeito ao que penso, nem ao modo como interpreto o mundo, mas deve reduzir-se ao que eu mesmo experimento
no aqui e agora dos fatos. A ação é reduzida à narrativa protocolada
em 140 caracteres. É, portanto, transformada em slogan. […]
Sobre Twitter e Severinos. In: Cult. Disponível em:
<http://revistacult.uol.com.br>. Acesso: em 20 jan. 2016.

Com relação à linguagem usada no Twitter, o texto da revista Cult:
A destaca a liberdade de expressão.
B critica a limitação imposta pelo uso de caracteres.
C garante a utilização do tempo presente.
D revela o ponto de vista de seu usuário.
E exalta o uso de onomatopeias.

QUESTÃO 46
NASA descobre novo planeta semelhante à Terra à 1.400 anos
luz de distância
O recém-descoberto Kepler-452b é o menor planeta já descoberto na zona habitável de uma estrela — ou seja, a uma distância que
permitiria existir água líquida na superfície, e potencialmente vida.
Disponível em: <http://gizmodo.uol.com.br>. Acesso em: 19 jan. 2016.

e Tinoco

Se um ano-luz correspondente a 9,5 trilhões de quilômetros, a
distância, em quilômetros, entre a Terra e o Kepler-452b é de:
A 1,33 · 105 km
B 1,33 · 109 km
C 1,33 · 1011 km
D 1,33 · 1013 km
E 1,33 · 1016 km
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 50

Antes da grande decisão do campeonato estudantil de basquete, uma das equipes finalistas vai posicionar seus 5 jogadores titulares (entre eles, o capitão da equipe), seu técnico e
auxiliar técnico, para uma foto. O fotógrafo sugere que os sete membros da equipe estejam alinhados, lado a lado, com o
capitão ocupando a posição central e o técnico e seu auxiliar
devem estar, cada um, em uma extremidade. Se o fotógrafo
deseja testar a melhor foto, batendo uma foto a cada disposição diferente, de acordo com sua sugestão, o número de fotos batidas será de:
A 48
D 240
B 96
E 480
C 120

QUE

Dez funcionários de uma repartição decidiram fazer uma festa para seu chefe. A princípio, todos contribuiriam com valores iguais. Após a divisão dos valores, verificou-se que iriam
faltar R$ 80,00 para cobrir todos os custos da festa. Além disso, dois funcionários, por problemas particulares, desistiram de
participar. Refazendo os cálculos do valor da festa (o qual não
se alterou), ficou decidido que cada participante deveria dar o
que foi combinado anteriormente, mais R$ 23,00. Esses cálculos finalmente ficaram corretos, totalizando:
A R$ 520,00
B R$ 560,00
C R$ 600,00
D R$ 640,00
E R$ 720,00

A figu
de ca

QUESTÃO 48
Félix está programando uma viagem entre os dias 10 e 16 de
outubro e sabe que a companhia aérea que ele irá usar tem
preços reduzidos às quintas-feiras. Se dia 1o de março foi um
sábado, o melhor dia para Félix programar sua viagem, a fim
de aproveitar a tarifa mais baixa, será dia:
A 12 de outubro.
B 13 de outubro.
C 14 de outubro.
D 15 de outubro.
E 16 de outubro.

QUESTÃO 49
A rotina de treinamento de um atleta consistia em correr 5.000
metros divididos igualmente em cinco etapas. Amanhã, essa
rotina será alterada, assim, na primeira etapa ele correrá a mesma distância e, partir da segunda, ele irá correr

1
a mais do
8

que correu na anterior, também serão 5 etapas. Depois de amanhã, o atleta deverá correr 20% a mais do que correrá amanhã
e esse percurso será feito em quatro etapas iguais. A distância a ser percorrida por esse atleta, no seu treino de depois de
amanhã, em cada etapa será de:
A 1.500 m
B 1.625 m
C 1.750 m
D 1.875 m
E 1.925 m

20
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QUESTÃO 51
Em alguns jogos de futebol de maior importância, são colocadas placas publicitárias ao redor do gramado, nas quais
passam propagandas em ciclos contínuos e sem intervalos
entre elas. Para o jogo de domingo passado, cinco empresas tiveram seus nomes veiculados nessas placas, na seguinte ordem: uma padaria, um hotel, uma loja de departamentos,
uma montadora de automóveis e uma operadora de telefonia, cada uma com duração de 15 segundos, 20 segundos,
30 segundos, 15 segundos e 25 segundos, respectivamente.
Exatamente às 15 horas, as placas foram ligadas e a primeira propaganda começou a ser projetada. O jogo começou às
16 h 02 min 30 s. Aos 30 minutos e 15 segundos de jogo, o pênalti foi cometido. Nesse momento, as placas de publicidades
continham o anúncio:
A da padaria.
B do hotel.
C da loja de departamentos.
D da montadora de automóveis.
E da operadora de telefonia.
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QUESTÃO 52

QUESTÃO 53

A figura seguinte é a representação da entrada de um galpão
de carga e descarga de um supermercado.

2m

Uma horta é cultivada em um terreno quadrado de 10.000 m2.
O proprietário vai destinar uma área com a forma de um triângulo retângulo para a plantação exclusiva de tomates. Tentando
mostrar como vai ser construído esse triângulo, o proprietário
toma uma folha quadrada de 10 cm de lado e marca os pontos A, B, C e D como seus vértices. No ponto médio de CD
ele marcou o ponto P, depois, dobrou a folha de tal maneira
que o vértice A do quadrado coincidisse com o ponto P marcado anteriormente, conforme a figura.
D

P

C

D

P£A

C

Q

4m

B

A

B

6m

Um caminhão de 4 m de largura deve entrar nesse galpão para fazer a descarga das mercadorias. Se o arco superior é uma
semicircunferência, ele só conseguirá entrar, se a sua altura máxima for de:
A

(6 +

5) m

B

 6+ 5

 m
2 

C

(4 +

D

 4+ 5

 m
2 

E

(7 –

De acordo com essas informações, a área destinada ao plantio
de tomates será um valor entre:
A 800 m2 e 900 m2.
B 900 m2 e 1.000 m2.
C 1.000 m2 e 1.100 m2.
D 1.200 m2 e 1.300 m2.
E 1.300 m2 e 1.400 m2.

5) m

5) m

QUESTÃO 54
Em um programa de televisão, os olhos de um participante foram vendados e entregaram a ele um poliedro. Ele deveria descobrir quantas eram as suas faces. Passando os dedos nesse
poliedro, o participante concluiu que ele tinha 16 arestas. No entanto, não conseguia ter a mesma certeza para o número de faces. Nesse momento, o apresentador deu uma dica que ajudou
o participante: Esse poliedro que tem a mesma quantidade de
vértices e faces. Assim, o participante, que tinha conhecimentos
matemáticos, respondeu corretamente que o poliedro possuía:
A 13 faces.
B 12 faces.
C 11 faces.
D 10 faces.
E 9 faces.
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QUESTÃO 55
Um viveiro construído num terreno plano tem a forma de um
trapézio conforme a figura seguinte. Nele, serão colocadas
duas espécies de aves.
D

12 m

C

B
C

6m

D
E

45º
30 m

A

Assim, querendo construir essa figura, a porcentagem de ladrilho cinza, preto e cinza/preto que uma pessoa deve comprar
é, respectivamente:
A 20%; 20% e 60%.
1
1
1
%; % e % .
3
3
3
50%; 25% e 25%.
25%, 50% e 25%.
25%; 25% e 50%.

B

Para fazer a separação dessas espécies, será instalada uma divisória retilínea partindo do ponto C e terminando em um ponto E, da base AB , de modo que as duas regiões tenham áreas
iguais. Sabendo-se que o metro linear dessa divisória (colocada) é de R$ 48,00, o custo dessa instalação é um valor mais
próximo de:
A R$ 680,00
B R$ 730,00
C R$ 775,00
D R$ 824,00
E R$ 880,00

QUE
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B 58
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QUESTÃO 57
Uma piscina tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo de 25 m de comprimento, por 8 m de largura, e 2 m de profundidade. A água contida nela, no momento, corresponde a
70% de sua capacidade. Para a construção de escadas, do fundo da piscina até a borda, serão jogados cubos idênticos de
um material que não absorve a água e que submerge. A proposta dos responsáveis pela obra é que os cubos sejam jogados até o limite máximo em que a água contida na piscina não
transborde. Assim, para que de fato isso ocorra, o responsável deverá decidir que o número de cubos de área total igual a
6 m2, que serão lançados, é igual a:
A 30
B 60
C 90
D 120
E 150

QUE
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QUESTÃO 56
O ladrilho hidráulico é uma placa de concreto prensada, de alta resistência ao desgaste, para acabamentos de pisos localizados em zonas de trânsito intenso. Ele tem uma superfície de
face aparente, com textura lisa ou em relevo, no padrão preto e branco ou colorido, em formato quadrado, retangular ou
outra forma definida. Em diversos municípios, é comum o uso
desses ladrilhos em calçadas e logradouros. Sua colocação em
posições específicas faz com que surjam desenhos de forma
variada. É como o caso da figura seguinte, muito comum nas
calçadas de São Paulo.

QUESTÃO 58
Um barman prepara um coquetel usando apenas as bebidas A
e B. Ele comercializa essas bebidas, respectivamente, a R$ 25,00
e R$ 18,00, o litro. Se, ao servir 400 mL desse coquetel, ele cobrou R$ 9,16 (valor proporcional ao preço das bebidas, comercializadas individualmente), a razão entre as quantidades das
bebidas B e A, nessa ordem, nesse coquetel, é:
A

3
5

B

3
7

C

5
7

D

3
8

E

5
8

Para a composição desse desenho, foram usados três tipos de
ladrilho hidráulico:

Cinza

22

Preto

Cinza/
Preto
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QUESTÃO 59

QUESTÃO 61

Uma piscina olímpica tem 50 m de comprimento, 25 m de largura e, pelo menos, 2 metros de profundidade. A piscina de
um clube tem 40 m de comprimento, 20 m de largura e 2 m de
profundidade e será reformada, para que tenha as dimensões
olímpicas mínimas exigidas. Assim, a capacidade e a área interna (de revestimento) da nova piscina aumentarão, em relação à antiga, valores próximos de respectivamente:
A 56% e 55%.
D 60% e 58%.
B 58% e 60%.
E 56% e 59%.
C 55% e 40%.

Pedro participou do primeiro dia de um congresso em uma
cidade diferente de onde mora. Para isso, saiu às 6 horas da
manhã e, mantendo uma velocidade constante de 60 km/h,
chegou a seu destino às 8 horas e 20 minutos do mesmo dia.
No dia seguinte, partindo do mesmo local e horário Pedro e
seus colegas, André, Bernardo, Cecília e Daniela, fariam o mesmo trajeto, para o segundo dia do congresso, cada um em seu
automóvel. Pedro avisou-lhes que precisariam empregar uma
velocidade maior que 60 km/h, pois ele chegou 10 minutos
atrasado no dia anterior. Então, para esse segundo dia do congresso, André, Bernardo, Cecília, Daniela e o próprio Pedro foram a uma velocidade média de 62,8 km/h, 64 km/h, 64,4 km/h,
64,8 km/h e 65 km/h, respectivamente. Assim, não havendo nenhum contratempo:
A apenas André chegou atrasado.
B apenas André e Bernardo chegaram atrasados.
C apenas André, Bernardo e Cecília chegaram atrasados.
D apenas Pedro não chegou atrasado.
E todos chegaram atrasados.

QUESTÃO 60
Alagoas é uma das 27 Unidades Federativas do Brasil. Por ter
um formato irregular, um estudante agiu da seguinte maneira
para determinar sua área. Recortou a figura desse estado, ao
longo de todo seu perímetro, com base em um mapa cuja escala era 1 : 1.000.000, colocou o recorte sobre uma folha de sulfite de densidade 75 g/m2 e o contornou nessa folha.

Messias
Sergipe

Rio Largo

Paripueira

QUESTÃO 62
Existe um reality show, de um canal de televisão, no qual os
participantes, confinados em uma casa, precisam perder massa corporal (peso) a cada semana, durante 12 semanas. Quanto
mais massa corporal eles perdem, mais pontos eles vão acumulando e, a cada semana, o que tiver a menor soma de pontos
é eliminado. O vencedor é aquele que, após as 12 semanas,
acumular o maior número de pontos. A tabela seguinte apresenta como são atribuídos os pontos no fim de cada semana.

Satuba

Pilar

Santa Luzia do Norte
Coqueiro Seco

Maceió

Marechal
Deodoro
Barra de São Miguel

OCEANO
ATLÂNTICO

N
10 km

Em seguida, recortou esse contorno, na folha sulfite, e o colocou em uma balança, obtendo uma massa de 2,1 g. De acordo
com esse método, o estudante pôde obter, para a área do estado de Alagoas, uma medida próxima de:
A 14.000 km2
B 28.000 km2
C 36.000 km2
D 140.000 km2
E 288.000 km2

Massa corporal perdida (m)

Quantidade de pontos
recebidos, por quilograma
(ou submúltiplos), perdidos

m < 0,5 kg

1

0,5 kg , m < 1,2 kg

2

1,2 kg , m < 1,8 kg

3

1,8 kg , m < 2,5 kg

4

m . 2,5 kg

5

Ao iniciar o programa, todos os candidatos se pesaram. No fim
da primeira semana, um dos candidatos se “pesou” e verificou-se que estava com 115 kg, recebendo assim 4,8 pontos. Então,
esse candidato, no início do programa, “pesava”:
A 115,8 kg
B 116,2 kg
C 116,6 kg
D 117,4 kg
E 117,6 kg
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QUESTÃO 63
Para chegar ao tom de verde que um cliente pediu, um químico vai preencher 2 de um tanque cúbico de 3 metros de ares3
ta, com duas tonalidades. Cada uma delas vem de uma torneira
(A e B), com vazões de 90 e 120 litros por minuto, respectivamente. Essas torneiras abrem e fecham automaticamente, segundo
um programa de computador preparado da seguinte maneira:
• Inicialmente, apenas a torneira A é aberta por 40 minutos.
• Em seguida, as duas torneiras são abertas por 50 minutos.
• No restante do tempo, até se obter a quantidade prevista,
apenas a torneira B será aberta.
Observação: Uma torneira não influencia na vazão da outra.
Para isso, o tempo em que apenas a torneira B será aberta deverá ser de:
(Dado: 1 m3 = 1.000 litros)
A 24 minutos.
D 35 minutos.
B 30 minutos.
E 37,5 minutos.
C 32,5 minutos.

QUESTÃO 64
Uma indústria produz dados comuns, e as três últimas etapas,
exatamente nessa ordem, são:
• pintar cada face separadamente;
• colocar os adesivos brancos (“bolinhas”), um a um, em cada
face (para representar os números de 1 a 6);
• embalá-los em caixas com 24 unidades.
Em cada etapa, é executada um dado de cada vez. Cada dado
só passa para a etapa seguinte após o término da etapa anterior. Uma face de cada dado demora 8 segundos para ser pintada. Cada adesivo demora 2 segundos para ser colocado. Um
dado pronto demora 8 segundos para ser colocado na caixa.
Assim, o tempo mínimo para completar uma caixa embalada
contendo esses dados, levando-se em consideração apenas essas últimas etapas, é de:
A 29 minutos e 12 segundos.
B 29 minutos e 20 segundos.
C 36 minutos.
D 39 minutos e 12 segundos.
E 39 minutos e 20 segundos.

24

QUESTÃO 65

QUE

Um reservatório de água está completamente cheio. A altura interna h(t), em metros, de água contida nesse reservatório,
a partir do instante t, em horas, em que se iniciou o processo de esvaziamento pode ser modelada segundo a equação
h(t) =

12t − 150
. Da água contida nesse reservatório, 60% set − 15

rão usados para irrigar uma cultura de café, que está à sua direita, e o restante para a irrigação de uma cultura de laranjas, à
sua esquerda. Inicia-se a irrigação pela cultura de café e, quando atingido o limite de água a ser gasto nela, imediatamente
uma chave é acionada para direcionar o processo de irrigação
para a outra cultura. Assim, o tempo de irrigação da cultura de
laranjas é de:
A 2 h 30 min
D 1 h 15 min
B 2 h 15 min
E 1h
C 1 h 25 min

QUESTÃO 66

QUE

João Miguel tem um salário bruto de R$ 6.000,00. A empresa
em que ele trabalha paga 64% dos R$ 2.400,00, referentes aos
benefícios dados a ele, como plano de saúde, clube de lazer
etc. O restante desse valor é descontado do salário dele. Além
disso, sobre o valor de seu salário bruto, são descontados 9%,
referentes a impostos governamentais. Se o salário de João Miguel aumentar 10%, e o valor dos benefícios não se alterarem,
a carga de impostos governamentais e descontos pelos benefícios, sobre seu salário:
A aumentará aproximadamente 10%.
B diminuirá aproximadamente 10%.
C aumentará aproximadamente 1,3%.
D diminuirá aproximadamente 1,3%.
E diminuirá aproximadamente 2,21%.
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QUESTÃO 67
Três amigos (A, B e C) são sócios proprietários de um caminhão e
costumam viajar juntos, revezando na direção, quando a viagem
é muito longa. Em certa ocasião, partiram de Porto Alegre (RS)
rumo a Recife (PE) para a entrega de uma encomenda urgente.
A viagem durou 60 horas, descontadas as paradas para abastecer (desprezíveis), sabendo-se que os motoristas A, B, C dirigiram por 20 horas, 24 horas e 16 horas, respectivamente. O valor
do frete foi de R$ 5.980,000 (já descontadas as despesas) e será dividido entre os três em partes inversamente proporcionais
ao tempo em que não estavam na direção (considerado descanso). Então, temos que:
A nenhum dos motoristas ganhou mais que R$ 2.180,00.
B o motorista que ganhou mais, recebeu um valor múltiplo de 3.
C cada um dos motoristas ganhou mais de R$ 1.800,00.
D os valores recebidos por cada motorista podem ser termos
de uma PA crescente.
E um dos motoristas ganhou mais de R$ 1.900,00 e menos de
R$ 2.000,00.

QUESTÃO 69
No dia 19 de novembro de 2015, um forte tornado atingiu o
município de Marechal Cândido Rondon, na região oeste do
Paraná. Várias construções foram destruídas, entre elas, dois
galpões, um com 480 m2 e outro com 600 m2. A empresa que
fará a reconstrução dos galpões estima que, para o menor, serão necessários 20 homens para reconstruí-lo em 30 dias. Querendo gastar o mesmo número de dias para a reconstrução do
maior, essa empresa avaliou que, trabalhando com a mesma eficiência da outra equipe, será necessária uma equipe maior, em:
A 10%
D 25%
B 15%
E 40%
C 20%

QUESTÃO 70

QUESTÃO 68
Em outubro de 2015, um posto de combustíveis, de Campo
Grande - MS, comercializava a gasolina a R$ 3,199 o litro e o
etanol, a R$ 2,579. Rodrigo sabe que, com o tanque de seu
carro completamente cheio de etanol, ele consegue percorrer
514 km de uma viagem, sem reabastecimento. E, com o tanque
completamente cheio de gasolina, consegue percorrer 580 km
da mesma viagem, sem reabastecimento. Então, considerando
os preços praticados por esse posto, nessa época:
A era indiferente ele abastecer com etanol ou gasolina.
B uma viagem saía 10% mais cara se abastecida com gasolina, quando comparada com o preço do etanol.
C uma viagem saía 10% mais barata se abastecida com gasolina, quando comparada com o preço do etanol.
D uma viagem saía cerca de 9,1% mais cara se abastecida com
etanol, quando comparada com o preço da gasolina.
E uma viagem saía 10% mais barata se abastecida com etanol, quando comparada com o preço da gasolina.

Muitas crianças vão ao zoológico e ficam decepcionadas de
não poderem chegar tão perto dos animais, principalmente,
dos mais ferozes. Em geral, em volta das jaulas, há um espaço
de proteção entre o público e o animal. Esse espaço fica entre
a jaula e uma grade de proteção. A figura seguinte é a representação de uma dessas jaulas, que tem a forma de um retângulo de 4 m por 6 m.
Parede
x
Jaula

Espaço de proteção

x

Parede

Observa-se que duas paredes foram aproveitadas para a construção da jaula. Para se fazer o calçamento da área de proteção,
que é plana, foram feitas medições e chegou-se à conclusão
de que a área era de 25 m2. Assim, uma equação que permite
determinar a distância x, entre a jaula e a grade, é:
A x2 – 5x + 10 = 0
B x2 + 10x + 25 = 0
C x2 + 10x – 25 = 0
D x2 – 12x + 36 = 0
E x2 + 12x – 36 = 0
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QUESTÃO 71

QUESTÃO 73

Um comerciante, interessado em fazer uma suposta promoção,
precisa resolver a seguinte problemática: Em qualquer produto
da loja, ele vai aumentar os preços em x% (x . 0) e em seguida
vai dar um desconto nesses preços de y% (y . 0), de modo que,
com esse desconto, cada produto volte a custar o que custava
antes dos reajustes. Para isso, ele precisa de uma fórmula pronta
com a qual ao fixar o aumento x, ele obtenha o valor do desconto y. Essa fórmula pode ser dada por:
100 x
100 + x

A

y=

B

100 x
y=
100 − x

C

y=

100
100 − x

D

y=

E

100 + x
y=
100 x

100
100 + x

QUESTÃO 72
Uma caixa d’água tem capacidade para 8 mil litros. Quando está completamente cheia, um dispositivo eletrônico aciona um
comando e ela começa a ser esvaziada para servir diversas torneiras em uma pequena indústria segundo o gráfico:

QUE

Um pequeno frigorífico de aves, localizado em um município
brasileiro nacional, industrializa carne de frango, com uma
parte delas abastecendo o mercado nacional e a outra sendo exportada. A tabela seguinte apresenta a quantidade de
carne (em milhares de toneladas) industrializada pelo frigorífico no primeiro quadrimestre de 2015 e a porcentagem da
produção exportada.
Quantidade de
carne industrializada
(em toneladas)

Produção exportada (%)

Janeiro

8

16%

Fevereiro

12

20%

Março

16

15%

Abril

20

25%

Em relação a fevereiro de 2015, o crescimento da produção exportada de carne por esse frigorífico em abril de 2015 foi mais
próximo de:
A 5%
B 45%
C 85%
D 100%
E 108%

QUE

Quantidade de água em mil litros
8
7
6
5
4
3
2

QUESTÃO 74

1
0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tempo (h)

Enquanto toda a água não for eliminada da caixa d’água, não
é possível que ela receba água novamente para a distribuição.
No processo de enchimento dela, também não é possível o
uso das torneiras. Por isso, um novo dispositivo está sendo
implantado. Quando a caixa tiver eliminado 75% de sua capacidade, ela automaticamente recomeça o processo de enchimento e as torneiras não terão mais o interrompimento de
água. Se às 13 horas, a caixa estava completamente cheia, o
primeiro horário (após às 13 horas) do processo de enchimento dela ocorrerá entre:
A 5 e 6 horas.
B 15 e 16 horas.
C 16 e 17 horas.
D 17 e 18 horas.
E 18 e 19 horas.

26

Uma firma especializada em furar poços artesianos, cobra
US$ 1,00 pelos dois primeiros metros perfurados, US$ 2,00 pelos próximos dois metros perfurados, US$ 4,00 pelos próximos
dois metros perfurados, US$ 8,00 pelos próximos dois metros
perfurados e assim sucessivamente, de acordo com uma PG.
Um fazendeiro contratou essa firma para a perfuração de um
poço raso (cacimba) de 16 metros de profundidade e pagou
R$ 969,00. A cotação de 1 dólar frente ao real na época do pagamento era de:
A R$ 3,24
D R$ 3,85
B R$ 3,75
E R$ 3,90
C R$ 3,80
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QUESTÃO 75
Duas fazendas produtoras de café têm suas sedes A e B representadas num plano cartesiano pelos pontos (1; 6) e (5; 12),
respectivamente. De comum acordo, os proprietários de cada uma delas vão construir uma estrada retilínea para facilitar o escoamento da safra. Para isso, exigem que essa rodovia
seja equidistante das duas sedes em qualquer ponto do trecho. Fazendo a análise do terreno, a empreiteira da obra verifica que nas proximidades das fazendas existe uma palmeira,
uma figueira, uma paineira, uma mangueira e um ipê respectivamente nos pontos (4; 2), (–6; 18), (16; 0), (0; 11) e (–11; –1). Sabe-se que, para a rodovia ser construída, uma dessas árvores
deverá ser sacrificada, pois se encontra exatamente onde a rodovia passará. Essa árvore é:
A a palmeira.
B a figueira.
C a paineira.
D a mangueira.
E o ipê.

QUESTÃO 76
Um náufrago está sobre os escombros de sua embarcação e um
dos equipamentos de segurança que pôde ser salvo foi um
emissor de sinais de alta frequência por meio do qual embarcações relativamente próximas a ele podem receptá-lo. Três
embarcações A, B e C recebem esses sinais. Colocando as três
embarcações e o náufrago N em um plano cartesiano, observa-se que a embarcação A se encontra no ponto de coordenadas (2; 3) e que o sinal está sendo emitido de uma distância r
(em unidades de comprimento) de A. Assim, o náufrago se encontra em algum ponto de uma circunferência de centro (2; 3)
e raio r. No mesmo instante, a embarcação B, a qual se encontra no ponto (3; 0), do mesmo sistema cartesiano, capta o sinal
do náufrago e verifica que ele está a uma distância r (em unidades de comprimento) da embarcação B. Assim, o náufrago
encontra-se em uma das intersecções das duas circunferências
com centros em A e B e raios r. Da mesma maneira, a embarcação C, que está no ponto (0; 1) do plano, recebe o sinal do
náufrago e verifica que ele vem de uma distância de 0,1 unidade de comprimento. Assim, foi possível encontrar o náufrago,
pois as três circunferências possuíam um único ponto comum.
Para que o náufrago seja resgatado, uma embarcação deverá
ser enviada a que ponto do plano cartesiano?
A (0,1; 0,7)
D (7; 1)
B (0,7; 0,1)
E (–1; –7)
C (1; 7)

QUESTÃO 77
 2 πt 
Uma onda se propaga de acordo com a equação y = cos 
,
 33 
na qual t é o tempo, em minutos, e a variação de y é a altura da onda, em metros. Um fotógrafo vai bater uma foto da
onda, quando ela atingir a altura máxima e o tempo que ele
tem disponível é entre às 18 h 30 min e 19 h. Se às 14 horas e
20 minutos, a onda atingiu sua altura máxima, então a fotografia deverá ser tirada às:
A 18 h 40 min
B 18 h 44 min
C 18 h 48 min
D 18 h 52 min
E 18 h 56 min

QUESTÃO 78
Na natureza, toda a matéria orgânica viva se decompõe rapidamente e ainda ajuda a tornar a terra mais fértil para alimentar
novos seres que virão. Já os materiais não orgânicos, como latas de alumínio, plástico ou vidro, levam vários séculos para se
decompor. Sabe-se que um desses materiais se decompõe de
acordo com a equação m(t) = m0 · 10kt, na qual m0 é sua massa inicial, m(t) a sua massa no instante t (em anos, após ter sido lançado na natureza) e a a constante de decomposição do
material. O tempo para que esse material se decomponha até
restar a metade de sua massa inicial é de 30 anos. Assim, um
material igual ao descrito acima, com massa inicial de 100 g é
lançado na natureza e começa o processo de decomposição.
Se uma pessoa quiser rever esse objeto quando estiver possuindo uma massa de 10 gramas, deverá procurá-lo daqui a:
(Dado: log 2 = 0,3)
A 96 anos.
D 102 anos.
B 98,8 anos.
E 105,3 anos.
C 100 anos.
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QUESTÃO 79

QUESTÃO 80

O triátlon é um esporte que combina natação, ciclismo e corrida, nessa ordem. O gráfico seguinte representa a distância
percorrida por um atleta nessa competição, durante o tempo
gasto para completá-la, sem levar em conta o tempo de parada.

QUE

O gráfico seguinte apresenta o número de dias com chuva nos
quatro últimos meses do ano em um município brasileiro.
Dias com chuva
17
16

Uma g
atua e
quant
ra que
sedes
tipo d

15
Distância

14

C

13
12
11
Tempo

Tomando como base esse gráfico, podemos concluir corretamente que o atleta:
A corre mais rápido do que nada e corre mais rápido do que
pedala.
B pedala mais rápido do que nada e corre mais rápido do que
pedala.
C nada mais rápido do que pedala e pedala mais rápido do
que corre.
D nada mais rápido do que pedala e corre mais rápido do que
pedala.
E corre mais rápido do que nada e pedala mais rápido do que
corre.

10

A tabe
da tip
(com o
possa

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Set. Out. Nov. Dez.

A média do número de dias que choveu mensalmente no quadrimestre em questão foi:
A 9
B 10
C 11
D 12
E 15

28
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QUESTÃO 81

QUESTÃO 82

Uma grande transportadora de cargas leves, médias e pesadas
atua em três países A, B e C, distintos. A tabela 1 apresenta a
quantidade de veículos (em porcentagem) dessa transportadora que usam etanol, gasolina ou diesel, em cada uma de suas
sedes, e, por normas da empresa, cada veículo usa apenas um
tipo de combustível.

O gráfico seguinte apresenta o número de alunos aprovados
em universidades estaduais ou federais de uma determinada
escola, entre os anos de 2010 a 2015.
40

40
34

35
28

28

2012

2013

30

Tabela 1

25

Cidade

Etanol

Gasolina

Diesel

A

60%

30%

10%

B

20%

50%

30%

C

20%

20%

60%

A tabela 2 apresenta a quantidade em litros (em milhares) de cada tipo de combustível distribuídos igualmente para cada veículo
(com o combustível correspondente) da transportadora para que
possam sair da garagem e depois, sim, completar os tanques.
Tabela 2
Tipo de combustível

Quantidade (em milhares de litros)

Etanol

1.800

Gasolina

3.600

Diesel

3.000

De acordo com os dados acima, a frota de veículos dessa transportadora, que os possui em menor quantidade, é:
A 80
B 180
C 300
D 1.800
E 6.300

20

24
20

15
10
5
0

2010

2011

2014

2015

O período em que houve o maior aumento percentual de aprovados foi de:
A 2010 para 2011.
B 2011 para 2012.
C 2012 para 2013.
D 2013 para 2014.
E 2014 para 2015.

QUESTÃO 83
A tabela seguinte apresenta os quatro impostos (e somente
eles) pagos por um consumidor para adquirir um produto vindo
dos Estados Unidos sendo feita a compra pelo site da loja na
internet. As porcentagens apresentadas no gráfico incidem no
valor do produto nos Estados Unidos.
Produto: filmadora
Custo de remessa

10%

Imposto de importação

40%

ICMS

12%

Desembaraço aduaneiro

2%

Se a diferença de preço desse produto com os impostos cobrados e o praticado nos Estados Unidos é de US$ 480,00, o
preço da filmadora praticado na loja da América do Norte é:
A US$ 640,00
B US$ 720,00
C US$ 750,00
D US$ 780,00
E US$ 840,00
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QUESTÃO 84

QUESTÃO 86

A tabela seguinte mostra a quantia mensal, em reais, que seu
Joaquim dá a seus filhos para os mais variados gastos.
Filho 01

Filho 02

Filho 03

Filho 04

Filho 05

550

200

300

600

350

O valor do desvio padrão em relação à média das mesadas,
do filho cuja quantia ganha é o da mediana da tabela seguinte, é mais próximo de:
A 7,77
D 7,07
B 7,7
E 7,007
C 7

QUE

Um jogo de tabuleiro tem por objetivo avançar casas até a última que é a linha de chegada. Para isso, são lançados dois dados
comuns. O primeiro tem duas vogais distintas, duas consoantes
distintas e dois números distintos. O segundo tem uma vogal,
uma consoante, e dois números distintos. O jogador lança os dois
dados. Saindo uma vogal e um número, ele avança uma casa. Saindo uma consoante e um número, ele retrocede uma casa. Saindo
duas letras ou dois números, ele permanece na mesma casa. Para
vencer o jogo, Daniela precisa avançar uma casa e deixou que seu
amigo fizesse o lançamento por ela. Para fazer mistério, seu amigo
jogou um dos dados (sem saber qual) e informou à Daniela que a
face obtida continha uma letra. Assim, a probabilidade de Daniela
ganhar o jogo já nessa rodada:
A é menor que 21%.
B está entre 21% e 31%.
C está entre 31% e 41%.
D está entre 41% e 51%.
E é maior que 51%.

QUESTÃO 87
QUESTÃO 85
A tabela seguinte mostra o salário, em reais, de 19 dos 20 funcionários de uma empresa.
Salário (R$)

Frequência

1.000

4

1.500

4

2.000

8

2.500

3

Sabe-se que a mediana dos salários dos 20 funcionários é de
R$ 1.800,00. Então, a soma do salário dessa vigésima pessoa,
com a moda dos salários das vinte pessoas é, em reais:
A 3.400
B 3.600
C 3.900
D 4.050
E 4.100

30

A receita federal devolveu um lote de 15 notas fiscais de um
posto de gasolina, alegando que três delas apresentavam erro
no preenchimento. O contador do posto resolveu então analisar de modo aleatório cada uma dessas notas uma única vez.
Das cinco primeiras notas que ele analisou, encontrou erro em
uma delas. Mantendo esse procedimento aleatório, a probabilidade de que as duas outras notas com erros apareçam na
análise das próximas quatro notas é de:
A

1
210

B

1
105

C

1
42

D

1
40

E

1
35
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QUESTÃO 88

QUESTÃO 89

A figura seguinte representa o esquema de um condomínio,
no qual é possível verificar sua entrada e saída, bem como o
sentido a ser seguido em cada uma de suas ruas. Os marcos
P1, P2 e P3 são pontos de ônibus de circulação urbana, no interior desse condomínio.
Saída

P1
P2
P3

Um determinado forno industrial tem a função de submeter um
componente congelado ou próximo disso, a altíssimas temperaturas e novamente resfriá-lo. A temperatura desse forno no
período das 12 horas (x = 0) às 14 horas (x = 120) varia de acordo com a função T(x) = –x2 + 120x, na qual T é dado em °C e
x, em minutos. Em um dado instante (entre 12h e 14h), o forno sofreu uma pane e parou de funcionar. Mais tarde, pôde-se
constatar que isso aconteceu quando a temperatura do componente era algo de 2.000 °C a 3.575 °C. Então, temos que a
pane pode ter ocorrido:
A

às 13h10, com probabilidade de

1
.
36

B

às 13h10, com probabilidade de

1
.
72

C

às 12h10, com probabilidade de

1
.
36

D

às 12h10, com probabilidade de

1
.
72

E

às 13h30, com probabilidade de

5
.
72

Entrada

André, Beatriz e Cláudio estão respectivamente nos pontos
P1, P2 e P3, à espera do ônibus que os levará para o trabalho.
Giovani é conhecido das três pessoas que se encontram nos
pontos e trabalha no mesmo local que elas. Como hoje ele vai
trabalhar de carro, resolve entrar e sair do condomínio, sem
desrespeitar regra alguma de trânsito e sem passar por um
mesmo local mais de uma vez, dando carona aos amigos que
estiverem nos pontos pelos quais ele passar. Sejam P(A), P(B)
e P(C), respectivamente, as probabilidades de André, Beatriz e
Cláudio ganharem a carona de Giovani. De acordo com as
condições descritas, temos:
A P(A) , P(B) , P(C)
B P(A) , P(B) e P(B) = P(C)
C P(A) = P(B) e P(A) , P(C)
D P(B) , P(A) , P(C)
E P(C) , P(B) , P(A)

QUESTÃO 90
Uma indústria francesa possui um de seus escritórios aqui no
Brasil. O gerente geral vem da França para conhecer o escritório aqui em nosso país. Para recepcioná-lo, 41 funcionários
entre brasileiros e franceses irão participar de um almoço junto com o gerente. Sabe-se que, entre os funcionários franceses presentes no almoço,

3
5
são do sexo masculino e
dos
5
11

brasileiros presentes são mulheres. Para o discurso de boasvindas desse gerente, um funcionário francês será escolhido
para essa missão. Qual a probabilidade de essa pessoa ser do
sexo feminino?
A

3
5

B

7
8

C

1
2

D

2
5

E

1
8
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RASCUNHO DA REDAÇÃO
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