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Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um
texto dissertativo-argumentativo, na modalidade escrita formal
da língua portuguesa, sobre o tema Conceito de família: conservador ou aberto às transformações sociais?, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.
Selecione, organize, relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
Texto 1
Comissão aprova Estatuto da Família com conceito
que exclui casais homoafetivos
A Comissão Especial sobre Estatuto da Família (PL 6.583/13) aprovou hoje (24), por 17 votos a 5, o parecer do relator, deputado Diego Garcia (PHS-PR). O texto segue agora para o plenário da Câmara,
com a polêmica sobre o conceito de família, que restringe as prerrogativas às famílias tradicionais, excluindo do texto os casais homoafetivos. […] Comemorando o resultado, o deputado Diego Garcia disse
que o relatório cumpre uma tarefa prevista na Constituição de 1988
e negou qualquer iniciativa homofóbica no texto. “O relatório trata
da família-base da sociedade, da família que está esperando desde a
promulgação da Constituição uma lei infraconstitucional que a proteja
e que traga os princípios constitucionais dentro de uma lei ordinária.”
Carolina Gonçalves, da Agência Brasil, publicado em 24 set. 2015.

Texto 2
A Constituição Federal de 1967, anterior ao regime democrático, em seu artigo 167 dispunha o seguinte: “A família é constituída
pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos”. Nota-se que o conceito de família era aquele em que advinha tão somente do casamento.
A promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe um novo
conceito de família, não mais a noção que permeava o direito de que
o casamento era fonte única e exclusiva da formação da família. O
artigo 226 da Constituição versa o seguinte: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, sendo que dispõe em parágrafo subsequente o seguinte:
“§ 4º – Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.”
Com a realidade social atual é possível ver que existem novas
noções de família, como a homoafetiva, anaparental, mosaico ou
pluriparental, paralela e eudomonista. Atualmente, o direito a ser resguardado é de todas estas famílias, que têm novos direitos a partir da
Constituição, que não conceituou o que vem a ser família deixando
para outras ciências, como a psicologia, fazer esta conceituação. […]
Adaptado de: <http://patricioadvogados.jusbrasil.com.br>. Acesso em: 21 mar. 2016.
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Texto 3
Família, família
Papai, mamãe, titia,
[…]
Almoça junto todo dia,
Nunca perde essa mania
[…]
Vovô, vovó, sobrinha
[…]
Cachorro, gato, galinha
[…]
Nando Reis

Texto 4
Na família contemporânea, ter pai e mãe não deixou de ser importante. O que mudou é a consciência de que esta não é a única
maneira de constituir uma família. O que importa é que, nas mais diversas configurações familiares, possa existir alguém que assegure a
existência de um vínculo afetivo que dê conta das necessidades básicas para um desenvolvimento saudável da criança. Na psicologia,
chamamos isso de função paterna e função materna, as quais, necessariamente, não precisam ser exercidas por um homem e uma mulher,
unidos legalmente pelo matrimônio, como antigamente se acreditava.
Cláudia Valle Sigaran, psicóloga e mestre em Psicologia do Desenvolvimento
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), coordenadora de
ensino da Clínica de Psicoterapia Instituto de Mediação (CLIP), em Porto Alegre.
Disponível em: <www.ihuonline.unisinos.br>. Acesso em: 21 mar. 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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OPÇÃO INGLÊS (1 A 5)

michaeljung/Shutterstock

QUESTÃO 1

Or 20,000 times
faster than yours.
Did you know that a
computer is 10,000
times faster than a
human brain?

As pessoas dialogam para trocar ideias e expor opiniões. Na
comunicação entre as garotas fica nítido que uma delas:
a incentiva a outra a aprender mais sobre computadores.
b menospreza a capacidade intelectual da outra.
c valoriza a habilidade da outra com computadores.
d demonstra claro interesse no que a outra diz.
e elogia abertamente a inteligência da outra.

QUESTÃO 2
SeaWorld to end killer-whale shows in San Diego
Amusement-park operator SeaWorld Entertainment will end killer-whale shows at its San Diego property following public scrutiny
and regulatory pressure.
“We’re not limited to any one animal, to any one show, to any one
attraction,” SeaWorld CEO Joel Manby told investors in an event that
was live-streamed online. “We are listening to our guests; we’re evolving as a company; we’re always changing.”
The company is putting on hold a plan for a major tank expansion in San Diego, saying it will invest in a new “orca experience” to
open in 2017.
San Diego park visitors “want experiences that are more natural,”
Manby said. “So we actually think it’s a good thing because our guests
will resonate with it more. The theatrical production of the show in
that market is what they wanted to see less of.”
Disponível em: <www.usatoday.com>. Acesso em: 20 mar. 2016.

A reportagem apresenta o plano de acabar com as apresentações de shows de orcas no SeaWorld de San Diego. Nesse contexto, a principal razão para tal acontecimento é:
a a preferência do público por outros animais.
b o alto custo de manutenção das orcas no parque.
c a violência das orcas, que tem ferido vários treinadores.
d a constante mudança de animais em exibição no parque.
e o anseio dos visitantes por experiências mais naturais.

QUESTÃO 3
Brazil drought: Sao Paulo sleepwalking into water crisis
In Brazil’s biggest city, a record dry season and
ever-increasing demand for water has
led to a punishing drought
It has actually been raining quite heavily over the last few days
in and around Sao Paulo but it has barely made a drop of difference.
The main reservoir system that feeds this immense city is still dangerously low, and it would take months of intense, heavy rainfall for
water levels to return to anything like normal.
So how does a country that produces an estimated 12% of the
world’s fresh water end up with a chronic shortage of this most essential resource — in its biggest and most economically important city?
It’s interesting to note that both the local state government and
the federal government have been slow to acknowledge there is a
crisis, despite overwhelming evidence to the contrary.
Disponível em: <www.bbc.com>. Acesso em: 20 mar. 2016.

O texto trata sobre a crise hídrica no Brasil, com destaque para
os acontecimentos no estado de São Paulo. O intuito do texto é evidenciar que:
a se continuar a chover com frequência, a situação deve se
resolver logo.
b o aumento do consumo causou a diminuição do nível nos
reservatórios.
c há perplexidade diante da situação atual em São Paulo.
d apesar do menor volume nos reservatórios, o nível ainda é
normal.
e os governos estadual e federal estão bem conscientes sobre a crise.
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QUESTÃO 4
Benefits of capoeira
There are hundreds of physical activities and martial arts for people to choose from. So why should you choose capoeira over ultimate
Frisbee? Ultimately, that is for you to decide. But here is some information to consider about some of the benefits of capoeira:
• Gain confidence: If nothing else, capoeira is perfect for instilling a sense of pride and confidence in anyone who plays. Not only
will you feel stronger and more courageous once you become comfortable in the jogo (game), you’ll find confidence in knowing that you
are unique among your (non-capoeira) peers because you can do things they couldn’t imagine doing.
• Live authentically: Capoeira is a total body, mind, and emotional expression. It involves one’s whole authentic person. Now that
takes time to do with ease and regularity. But as one grows more confident in the martial art, he or she also grows more confident in the
ability to express one’s unique voice.
Disponível em: <http://baltimorecapoeira.org>. Acesso em: 20 mar. 2016.

A prática da capoeira tem se expandido por diversos lugares
no mundo. O texto destaca dois dos diversos benefícios proporcionados pela prática dessa atividade que são benefícios:
a físicos.
b sociais.
c culturais.
d de crescimento pessoal.
e de coordenação motora.
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QUESTÃO 5
Pros and cons of cell phones
Like many technologies, cell phones are mixed blessings. They
keep us from being stranded for hours on the side of the road, but can
be distracting while driving, which may lead to accidents — although
you can, at least, call emergency services immediately with your cell
phone if the distraction led to the accident. Cell phones have affected our lives to the extent that local and state governments change
and create laws regarding cell-phone use to try to moderate the negative features and accentuate the positive.
Many cell-phone plans include free features, such as long distance
and a certain number of free text messages. Both help you stay connected with family and friends that live far away without incurring extra charges. Most plans include convenient features such as free voice
mail and caller ID. Some people choose to use mobile phones exclusively and rid themselves of a monthly home-phone bill.
Most cell-phone companies charge for extra minutes, unlimited
text messages, Internet and email access and picture messaging.
Some charge high roaming fees if you travel outside their networks.
Although cell phones can save money on some features, review your
plan and bill carefully to ensure you are not incurring additional, unnecessary charges that can turn into hundreds of dollars per month
for your family.
Disponível em: <http://science.opposingviews.com>. Acesso em: 20 mar. 2016.

O texto, que apresenta alguns dos prós e contras do uso dos
celulares, tem por objetivo:
a destacar que, embora haja vantagens no uso dos celulares,
essas são, com certeza, muito inferiores às inúmeras desvantagens.
b ressaltar o grande número de vidas salvas em acidentes de
trânsito por causa do uso de celulares para chamar socorro.
c demonstrar que o uso de celulares pode, ao mesmo tempo,
representar economia de dinheiro e aumento de gastos.
d criticar as leis criadas aplicadas pelos governos locais e estaduais em relação ao uso dos celulares, pois elas acentuam
características negativas.
e listar os principais benefícios que as maiores empresas de
telefonia móvel podem oferecer, assim como alguns dos
prejuízos.
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[…]
Algunas generalizaciones que se oyen a menudo sobre la cultura latina incluyen: Los hispanos necesitan menos espacio personal,
no sostienen la mirada al hablar, hacen más contacto físico y generalmente participan menos en reuniones. A menudo las generalizaciones son peligrosas, sobre todo cuando están acompañadas por
recomendaciones tales como: acérquese más al hablar con los hispanos, haga más contacto físico, no espere tanta participación de los
latinos, y así sucesivamente.
Quisiera tratar de compartir un par de pensamientos sobre diferencias culturales. Mi perspectiva es la de un chileno que ha vivido más
de dos décadas en los Estados Unidos y ha tenido la oportunidad de
viajar y participar en intercambios internacionales. […]
Gregorio Billikopf Encina, Universidad de California. Disponível em:
<http://nature.berkeley.edu>. Acesso em: 21 mar. 2016.

QUESTÃO 1
O texto de sociologia destaca que:
a oportunidades de se conhecer outros países ajudam a compreender melhor novas formas de pensamentos.
b tradutores também podem cometer equívocos ao não prestarem atenção aos fatores culturais.
c algumas lições são absorvidas da maneira mais difícil, gerando mal-estar em quem a experimentou.
d distorções de interpretação acarretam em grandes e incontornáveis problemas diplomáticos.
e comportamentos que caracterizam um povo podem ser interpretados também de forma errônea, gerando falsas conclusões.

QUESTÃO 3
Mauro Entrialgo

OPÇÃO ESPANHOL (1 A 5)
Leia o texto a seguir para responder às questões 1 e 2.

A tirinha critica, por meio da linguagem matemática, que:
a a teoria dos conjuntos pode ser aplicada em outras disciplinas para o aprendizado.
b a feira do livro tem cada vez menos visitas por causa do seu
acesso dificultado.
c o número de livros lidos é muito baixo, em relação ao número de livros editados.
d a quantidade de livros expostos é maior do que o necessário para as vendas.
e a feira de livros tem diminuído a passos gigantescos os eventos que realiza.

Leia o texto a seguir para responder às questões 4 e 5.

Eléctricos
Así funciona. Se mueven únicamente con electricidad, que obtienen de la red mediante enchufe. Los tiempos de recarga van desde
los 20 minutos, si el suministro procede de corriente trifásica, a cinco horas aprox., si proviene de la red de 230 V. Actualmente, las baterías son de ion litio.
Ventajas – Son silenciosos y no contaminan por sí mismos. Hacer 100 km cuesta 1,5 €. Algunos tienen las mismas prestaciones que
un gasolina. Aparcar en el centro de las ciudades suele estar subvencionado.
Inconvenientes – Todavía hay pocos puntos de recarga y su autonomía está lejos de equipararse con la de un gasolina o un diésel,
aunque el Nissan Leaf ya alcanza los 250 km. Las baterías son muy
pesadas y resulta muy caro sustituirlas.
Serán interesantes cuando… se abaraten las baterías y se reduzca
su tamaño. También, cuando la fuente de la electricidad sea renovable.
Disponível em: <www.quo.es>. Acesso em: 21 mar. 2016.

QUESTÃO 4
QUESTÃO 2
O texto usa formas verbais como acérquese, haga, no espere,
com o intuito de:
a descobrir os pontos principais de gafes culturais.
b demonstrar a aquisição de alguns ensinamentos.
c ilustrar recomendações consideradas relevantes.
d demonstrar os problemas que ocorrem no dia a dia.
e enfatizar a frequência dos acontecimentos passados.

O artigo apresenta as vantagens e desvantagens do uso de um
carro elétrico. Entretanto, em relação à emissão de contaminantes, fica subentendido que:
a apesar de os carros elétricos serem de “emissão zero”, a
poluição do meio ambiente continuará para se recarregarem as baterias dos automóveis.
b em menos tempo do que se imagina, a tecnologia voltada para os carros irá trazer novos benefícios para o meio
ambiente.
c mesmo que pareça vantajosa, os carros elétricos já geraram grandes disputas entre empresas do mercado de
automóveis.
d com a forte presença de automóveis, cada vez se faz mais
necessária a descoberta de uma fonte renovável e limpa como alternativa para todos.
e a despeito do desenvolvimento de carros elétricos, os biocombustíveis vieram para firmar sua posição no mercado
de automóveis.
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QUESTÃO 7

De acordo com o texto, o uso de carros elétricos:
a é interessante para todos os países, já que o uso da energia é geral.
b ainda não é uma opção interessante, pois faltam alguns detalhes.
c ainda não é acessível, porém é um investimento que vale a
pena.
d é viável e podem ser adquiridos, desde que se use energia
renovável.
e é uma alternativa, por causa da falta de novas fontes de petróleo.

As fábulas tratam de temas universais. Embora usem animais
como personagens, elas representam as ações humanas.
Fernando Gonsales

QUESTÃO 5

O cartum de Fernando Gonsales, ao dialogar com a fábula de
Esopo, apresenta:
a a recomposição literal da história primitiva.
b o uso da expressão “queimar etapas”, com valor semântico positivo.
c a presença de elementos reconhecíveis do texto original,
com a crítica à arte da cigarra.
d o contentamento da cigarra que não precisa trabalhar para receber a comida.
e resultado satisfatório para a expectativa da cigarra.

QUESTÃO 6
A dona que eu am’e tenho por Senhor
amostrade-me-a Deus, se vos en prazer for,
se non dade-me-a morte.
A que tenh’eu por lume d’estes olhos meus
e porque choran sempr(e) amostrade-me-a Deus,
se non dade-me-a morte.
Essa que Vós fezestes melhor parecer
de quantas sei, a Deus, fazede-me-a veer,
se non dade-me-a morte.
A Deus, que me-a fizestes mais amar,
mostrade-me-a algo possa con ela falar,
se non dade-me-a morte.
Bernal de Bonaval

Pela leitura da cantiga, podemos concluir que o eu lírico:
a comete uma indiscrição amorosa.
b expõe a mulher que diviniza.
c fala de um amor que já se concretizou.
d coloca-se como servo da mulher amada.
e teme pela morte da amada.
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QUESTÃO 8

QUESTÃO 9

Gastei uma hora pensando um verso
que a pena não quer escrever.
[…]”

… Um dos dois pilares do classicismo, a arte romana ofereceu a
base para a civilização europeia. Por outro lado, os romanos devem
muito a seus ancestrais etruscos.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Nova reunião: 19 livros de
poesia. Rio de Janeiro: José Olympio, 1987. p. 20.

Nesses versos, Drummond tematiza o fazer poético revelando
a luta do poeta com a língua, a tensão da criação poética. Podemos observar o mesmo em:
a

A característica da oralidade radiofônica, então, seria aquela que
propõe o diálogo com o ouvinte: a simplicidade, no sentido da escolha lexical; a concisão e coerência, que se traduzem em um texto curto, em linguagem coloquial e com organização direta…
VELHO, A. P. M. A linguagem do rádio multimídia.
René Magritte. La clairvoyance, 1936.

b

Graham-Dixon, Andrew. Arte: o guia visual definitivo. São Paulo: Publifolha, 2011.

Entre as práticas artísticas desenvolvidas no universo romano
e que tiveram uma longa tradição na história da arte, podemos destacar:
a os mosaicos que retratam as cenas de caça, animais ou vasos de flores (naturezas-mortas) ou cenas mitológicas.
b a pintura mural que retrata as cenas das batalhas romanas.
c a pintura em vasos de tamanhos variados ornamentados
com figuras humanas e traços geométricos.
d a pintura de ícones religiosos para ornamentar os templos
romanos.
e as “artes menores”, como ourivesaria, mobiliário, tapeçaria e porcelana.

La clairvoyance, ou A perspicácia, de René Magritte.
Autorretrato do artista pintando um pássaro, 1936.

c

[…] E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil,
Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita,
[…]
Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas,
Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo […]”.
Fragmento do poema “Poema em linha reta”, de Álvaro
de Campos, heterônimo de Fernando Pessoa.

d

A felicidade é como a pluma
Que o vento vai levando pelo ar
Voa tão leve
Mas tem a vida breve
Precisa que haja vento sem parar.
Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes

QUESTÃO 10
Rembrandt foi um dos maiores artistas de todos os tempos e
o mais importante de todos os pintores holandeses. Sua imensa produção atesta seu talento e originalidade. Entre os gêneros de pintura que dedicou, podemos destacar:
a os retratos da família real, membros da corte e cenas do cotidiano.
b quadros religiosos, cenas bíblicas, naturezas-mortas, retratos e cenas mitológicas.
c os autorretratos realizados para promover sua arte e sua
própria figura.
d temas históricos, inspirados em obras literárias.
e paisagens da natureza em fúria, nas tempestades violentas
e nevascas intensas.

e

Rapazinho
Estuda depressa
Pois burro aos trinta
É burro à beça.
Millôr Fernandes
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

O Tai Chi Chuan foi originalmente desenvolvido como uma arte
marcial, mas há séculos vem sendo praticado na China como atividade física — principalmente pela população idosa, devido ao baixo impacto e baixa velocidade. Esta prática milenar consiste em execuções
de movimentos circulares suaves, associadas a exercícios de respiração, concentração e relaxamento.
[…] Uma variedade de benefícios relacionados ao Tai Chi Chuan
tem sido descrita. Numerosos estudos demonstram um impacto positivo do Tai Chi Chuan no equilíbrio, força muscular, flexibilidade, controle postural e prevenção de quedas em idosos.
Um estudo publicado recentemente mostrou que um grupo que
praticou Tai Chi Chuan teve melhora no aprendizado e preservação
da memória em comparação ao grupo que não o fez, após um ano.
Estes resultados sugerem que o Tai Chi Chuan, além de melhorar o
desempenho na memória, pode retardar suas alterações com o decorrer do envelhecimento.
KASAI, J. Y. T.; BUSSE, A. L.; MAGALDI, R. M. et al. Efeitos da prática
de Tai Chi Chuan na cognição de idosas com comprometimento
cognitivo leve. In: Einstein, São Paulo, 2010, p. 40-45.

Sobre o Tai Chi Chuan, expressão corporal de origem oriental,
pode-se asseverar que:
a se difundiu na China e em outras nações por causa de seus
movimentos de grande impacto e intensa velocidade.
b estimula a realização de movimentos lentos e pausados, o
que inibe sua prática entre os indivíduos mais jovens.
c ganhou milhares de adeptos atualmente, pois consiste em
um intenso exercício voltado ao emagrecimento.
d promove vários benefícios entre os seus praticantes, muitos dos quais pertencem à população idosa.
e é indicado para o desenvolvimento de habilidades motoras,
pouco contribuindo para a melhora de aspectos cognitivos.
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Quando aquele ponta novato dominou a bola e parou para esperá--lo, Nílton partiu tranquilo para desarmá-lo. Tranquilo até demais
— porque, quando se deu conta, já havia sido driblado para fora. Correu atrás dele e, quando emparelharam, o ponta freou cantando os
pneus. Ficaram de novo frente a frente. Nílton entrou duro para assustá-lo, mas foi driblado outra vez — e do mesmo jeito.
Em outra jogada, minutos depois, o pontinha cometeu a suprema indelicadeza e enfiou-lhe a bola entre as pernas. Até então, Nílton Santos nunca permitiria tal desfeita a ninguém. Tudo isso é fato,
mas o tempo exagerou o que aconteceu. Os relatos futuros criaram
a ilusão de um fantástico baile de Garrincha em Nílton Santos. E não
foi bem assim. Houve lances em que Nílton Santos também desarmou Garrincha com facilidade e igualmente o driblou.
CASTRO, Ruy. Estrela solitária, um brasileiro chamado
garrincha. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Pela leitura do trecho da obra Estrela solitária, uma biografia do
jogador de futebol Garrincha, pode-se inferir que:
a Garrincha notabilizou-se por não sofrer dribles de Nílton
Santos, seu maior rival.
b a habilidade de Garrincha se deve ao descumprimento das
regras do futebol.
c os relatos sobre Garrincha não sofreram a influência do entusiasmo dos torcedores.
d Nílton Santos e Garrincha realizavam dribles semelhantes
ao longo das partidas.
e o drible, elemento cinestésico do futebol, foi praticado pelos dois jogadores citados.
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 15

ASTC

A Semana Nacional do Trânsito de 2015, em Criciúma — município do Estado de Santa Catarina — traz a ideia de mudança.

A busca por soluções fáceis, o diagnóstico equivocado e a incompreensão dos pais acerca da agitação natural das crianças elevou o
Brasil ao posto de segundo maior consumidor de Ritalina do mundo,
perdendo apenas para os Estados Unidos. […]
Disponível em: <www.cartacapital.com.br>. Acesso em: 21 mar. 2016.

O cartaz criado para essa campanha revela:
a a necessidade de parar, a fim de refletir sobre a necessária
transformação.
b a eliminação do outro, que é descartado nesse processo de
mudança.
c o uso da metáfora presente na frase: “A mudança está em
suas mãos”.
d o privilégio do eu, pois se trata de um texto emotivo.
e o uso da palma da mão, para cima, indicando sinceridade.

A ritalina é o nome fantasia da substância metilfenidato — elemento químico que age no sistema nervoso central — usado para
tratar o déficit de atenção e a hiperatividade de crianças e adolescentes. Segundo o entrevistado da Carta Capital, Wagner Ranña,
o uso indiscriminado dessa substância pode mudar o futuro de
uma criança. Considerando o texto citado da revista, presume-se:
a que as soluções fáceis sejam sempre as melhores.
b que em um mundo acelerado seja natural comportar crianças agitadas.
c que esse medicamento seja a solução para resolver efetivamente problemas de comportamento.
d que o Brasil seja o campeão no consumo de metilfenidato.
e que o uso dessa substância deve ser analisado com cautela.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 14
Bertolt Brecht, nascido na Alemanha, em 1898, é um dos mais importantes escritores do século 20. Ele acreditava que todas as formas
de arte estavam a serviço da maior delas: a arte de viver.
Autor de peças de teatro, ele observava os jogos de invenção das
crianças. Dizia que é fácil esquecer como é teatral a educação. Crescer é aprender a rir, falar, calar e chorar na hora certa. A arte do teatro, portanto, é exercida não só no palco, mas na vida. […]
Disponível em: <www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 21 mar. 2016.

O texto apresenta uma sequência de informações, expressas numa linguagem denotativa para contar um fato, o que caracteriza a:
a função emotiva da linguagem.
b função referencial da linguagem.
c função poética da linguagem.
d função fática da linguagem.
e função metalinguística da linguagem.

A arte conceitual surgiu na Europa e nos Estados Unidos entre o fim da década de 1960 e meados dos anos 1970, onde o
conceito ou a atitude mental têm prioridade em relação à aparência da obra; o mais importante são as ideias, ficando a execução em segundo plano. Na arte conceitual:
a o extremo realismo das imagens demanda o emprego de
materiais e técnicas especiais de pintura, bem como o talento do artista na reprodução exata da cena.
b os artistas dão vida a estruturas móveis e constantemente
variáveis, que obedecem a um cálculo preciso e a um programa rigoroso, quase científico.
c o gesto era mais importante na pintura do que o suporte
(a tela), que se tornou o suporte físico para a ação do artista que estabelecia uma relação direta entre seu corpo e a
obra.
d o projeto a ser realizado não precisa ser construído pelas
mãos do artista, muitas vezes é necessário recrutar pessoas
com habilidades específicas ou locais que possam abrigar
os projetos.
e os objetos utilitários e industrializados foram transformados
em obras de arte, pondo fim ao domínio da pintura sobre
a escultura, e fez com que os artistas refletissem e questionassem a respeito da arte e seu papel.
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QUESTÃO 17
Os anos 1950 foram significativos para a pintura estadunidense.
Pela primeira vez um movimento artístico originário dos Estados
Unidos foi reconhecido no cenário internacional como um marco na arte contemporânea; o Expressionismo Abstrato. Jackson
Pollock foi o maior expoente do expressionismo abstrato e da
action painting (pintura gestual) e trabalhou com a técnica do
dripping. Uma característica da técnica realizada por Pollock é:
a as figuras emergirem de pinceladas fortes ao mesmo tempo em que parecem se dissolver em meio à desordem das
linhas e cores ao seu redor.
b o artista gotejar tinta sobre uma tela disposta no chão, produzindo camadas densas de cor pura, manchas e respingos.
O gotejamento pode ser feito com grossos pincéis ou diretamente das latas de tinta.
c a aplicação da tinta ser feita com pincéis grossos e grandes, que tanto podem deixar suas marcas sobre a superfície da tela, quanto espalhar a tinta com precisão que suas
marcas desaparecem completamente.
d a tela ser esticada numa extensa parede e as tintas serem
lançadas de forma aleatória do centro e levadas para as laterais com as mãos.
e as tintas serem pingadas nas telas sobre os cavaletes com
grossos pincéis e trabalhadas com movimentos rápidos e
vigorosos.
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QUESTÃO 18
Alguns gêneros de música popular no Brasil apresentam uma forte relação com o corpo e a dança, ligando, de forma marcante, a criatividade musical à sensualidade. É o que ocorre no lundu e no samba.
[…] Se a palavra lundu tem sua origem no calundu — dança ritual africana que aportou no Brasil na época colonial, estritamente relacionada aos batuques negros —, o mesmo ocorre com o samba. A
palavra samba não aparece apenas no Brasil, mas em outras regiões
da América, sempre relacionada aos rituais negros, e tem como origem o termo samba, que significaria umbigada, gesto coreográfico
presente nas danças afro-brasileiras. Assim, lundu, coco e samba apresentam características bastante semelhantes: a disposição em roda
dos participantes, que batem palmas enquanto uma pessoa dança no
centro até que escolhe, com o movimento da umbigada, um par do
sexo oposto, que passa a ocupar o centro da roda.
ALMEIDA, Tereza Virgínia. No balanço malicioso do lundu. Revista de História
da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, n. 8, p. 16-21, janeiro de 2006.

Com base no que foi exposto pelo artigo, infere-se que o samba:
a apresenta semelhanças com outras manifestações culturais
brasileiras de origem negro-africana.
b é marcado por um estilo de dança individual, o qual conservou suas características até a atualidade.
c associa-se a um processo de africanização do Brasil, fenômeno ausente em outras áreas da América.
d remete-se a uma tradição corporal praticada pelos cativos
africanos em cerimônias conjugais.
e é fruto de um amplo conjunto de rituais africanos, o que lhe
confere um caráter sagrado e restritivo.
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QUESTÃO 19
Os meninos espartanos tinham uma educação militar rígida. Nada
mais sisudo do que o modo de vida de Esparta. Nessa sociedade de
ferro, os garotos eram criados como futuros combatentes, submetidos a condições muito duras, tanto para seu corpo como para seu espírito, de maneira a se tornarem pessoas extremamente resistentes.

QUESTÃO 21
Teste que ajuda no diagnóstico

Conheça o questionário feito pelos cientistas para auxiliar na
identificação dos casos
Escala de concordância com as frases
0. discordo totalmente
1. discordo
2. não discordo
3. concordo
4. concordo completamente

Adaptado de FUNArI, Pedro Paulo. Grécia e Roma. São Paulo: Contexto, 2002. p.31.

em esparta, a educação dos jovens tinha como objetivo:
A o aprimoramento de faculdades intelectuais e retóricas apreciadas pela aristocracia.
b o estímulo ao sucesso em uma simbólica guerra de argumentos lógico-dedutivos.
C a ampliação da resistência física voltada ao trabalho da semeadura e da colheita.
d a obtenção de um modelo corporal imposto aos garotos e
meninas da Grécia Antiga.
E o desenvolvimento de qualidades voltadas à resistência corporal e à arte da guerra.

(

) Você pensa sobre ir ao shopping ou comprar coisas o tempo todo.
( ) Você compra objetos para melhorar o humor.
( ) Você compra tanto que isso afeta o cumprimento de suas
atividades diárias (falta na escola ou chega atrasado ao
trabalho, por exemplo).
( ) Você sente que precisa comprar mais e mais para obter a
mesma satisfação de antes.
( ) Você decidiu comprar menos, mas não foi capaz de fazer isso.
( ) Você se sente mal se por alguma razão é impedido de
comprar.
( ) Você compra tanto que isso traz incômodo e prejudica seu
bem-estar.
Resultado: responder “concordo” ou “concordo completamente” a pelo menos quatro das sete perguntas indica a dependência por compras.
O que fazer em caso positivo
Procure ajuda médica.
Há tratamentos disponíveis. Ele se baseia em terapia individual e
em grupo e no uso de remédios quando necessário.

mariSol ogando monteS/ShutterStock

QUESTÃO 20

Sabe aquela garrafinha
abandonada há dias no carro?
ESQUEÇA mesmo se a sede apertar.
Garrafas de água são feitas de um tipo de plástico
chamado politereftalato de etileno, o PET.
Quando aquecido, esse material solta dois compostos
químicos: o antimônio (reconhecido como
cancerígeno) e o bisfenol A (relacionado à
desregulação hormonal e a sérios problemas de
desevolvimento infantil).

entre a lista de transtornos contemporâneos, está a compulsão por comprar. A Universidade de Bergen, na Noruega, a
Nottingham Trent University, no reino Unido, e as universidades
americanas Stanford e da Califórnia fizeram a análise do comportamento de muitos jovens e chegaram ao “Teste que ajuda
no diagnóstico”. Quanto à sua importância, o teste:
A sugere que o consumista seja depressivo.
b mostra se o indivíduo está dentro do normal ou se já ultrapassou a faixa de normalidade.
C apresenta possibilidades de controle do impulso.
d indica que o transtorno pode destruir vidas.
E dá a entender que as pessoas precisam melhorar sua autoestima.

Pela leitura do texto, podemos inferir que o objetivo do autor é:
A explicar do que é feita a garrafinha de plástico.
b criticar pessoas que deixam garrafinhas de água no carro.
C impedir que pessoas consumam garrafinhas de água no
carro.
d mostrar seu conhecimento sobre compostos químicos.
E alertar sobre a contaminação que o plástico pode provocar
na água sob o efeito do calor.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 24

A porta da verdade estava aberta
mas só deixava passar
meia pessoa de cada vez.
[…]

… A arte bizantina se destacou por pinturas murais e ícones,
que levaram sua influência para fora do Império. Os maiores ícones
foram produzidos na Rússia, onde se notabilizaram Andrei Rublev
(c.1360-1430) e Teófones, o Grego (c.1330/40-c. 1410).
Carlos Drummond de Andrade

Graham-Dixon, Andrew. Arte: o guia visual definitivo. São Paulo: Publifolha, 2011.

No primeiro verso do poema, o eu lírico faz uma afirmação na
qual deixa claro que o caminho para a verdade está livre. No
entanto, pela presença de uma conjunção adversativa para iniciar o segundo verso, podemos inferir que:
a a verdade não existe.
b a verdade não é alcançável.
c existem muitas verdades.
d a verdade é uma ilusão.
e a verdade é única.

As imagens da arte bizantina apresentavam uma série de convenções para atender às exigências da Igreja. Criaram modelos de representação que ficaram conhecidos como pinturas
de ícones, uma espécie de gênero de pintura. Sobre esse gênero praticado pelos artistas bizantinos, é correto afirmar que:
a as figuras eram retratadas de frente em sinal de respeito e
adoração ao sagrado.
b a caligrafia ganhou espaço privilegiado junto à representação das imagens.
c os artistas deram vida e movimento às imagens integradas
a paisagens nada naturalistas.
d foi criada a ilusão de profundidade por meio da perspectiva linear que as cenas se aproximassem da realidade.
e uma das exigências da igreja na pintura foi o uso do trompe
l’oeil.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

Eu me pinto porque estou muitas vezes sozinha e porque sou o
tema que conheço melhor.
Frida Kahlo

Frida Kahlo (1907-1954), artista mexicana, surpreendeu o líder
surrealista André Breton, pois desabrochou em “pura surrealidade”, sem jamais ter entrado em contato com os surrealistas.
Descobriu sua vocação ao sofrer um grave acidente que a deixou muito tempo sem movimentos e causou sequelas pela vida
toda. Seu pai colocou um espelho em cima de sua cama durante sua recuperação, onde ela via sua imagem, e assim passou a pintar autorretratos. Em suas obras foram retratadas(os):
a formas simples e abstratas, que funcionavam como signos
dos elementos da natureza com cores chapadas e contornos escuros.
b temas excêntricos, resultando numa pintura ilusionista acompanhada pela tendência a um delírio deformador e às vezes macabro.
c objetos do cotidiano em locais inusitados, representados
com acentuado realismo.
d elementos de diversas origens, representando suas visões
oníricas como evasões do fluxo do tempo.
e as experiências de seu cotidiano de forma livre, original e
revolucionária.
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A imagem mostra uma criança pequena caída de bruços à beira
do mar, enquanto um homem uniformizado, de costas para a câmera, parece tomar notas. O rosto da criança é muito pouco perceptível,
enquanto o do homem é praticamente invisível. Não é difícil perceber que se trata de uma criança morta e de um policial que registra
o ocorrido. Porém, que se trate de uma criança curda refugiada, que
pereceu na tentativa de atravessar a fronteira turca com a Grécia,
essa já não é uma informação contida na imagem, e que pode apenas se tornar conhecida por outros meios. Isso não altera em nada
o efeito de choque da imagem, que não depende de seu contexto.
Pelo contrário, a força da fotografia está, em grande parte, ligada a
seu caráter genérico, no sentido forte da palavra, isto é, não apenas
genérico enquanto pouco definido, mas genérico na acepção que se
dava a essa palavra em filosofia, enquanto “essência genérica”, ou
seja, aquilo que remete ao gênero humano.
Disponível em: <http://alias.estadao.com.br>. Acesso em: 21 mar. 2016.

A imagem a que se refere o texto é do garoto, Aylan Kurdi,
3 anos, fotografado morto na praia de Bodrum, na Turquia.
O trecho citado é fragmento de um artigo publicado no caderno Aliás, do jornal O Estado de S. Paulo, intitulado “O
que não vimos”. Da observação do texto, verifica-se que:
a a maioria das pessoas sente empatia pelo homem que olha
a criança.
b os traços étnicos específicos de uma criança curda são revelados na fotografia.
c a força da imagem se dá porque foi divulgada em todos os
jornais e nas redes sociais.
d o impacto social causado pela foto se deve àquilo que ela
esconde.
e grande parte das pessoas conhece o drama do povo curdo.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

Lider Interiores

Agarrei o anão pelo pescoço e levantei ele no ar e ele se debateu e me fez cambalear pela sala batendo nos móveis até cairmos no
chão e eu coloquei os joelhos no peito dele e apertei até minhas mãos
doerem e eu ver que ele estava morto. E depois apertei de novo o
pescoço dele e coloquei o ouvido no peito dele para ver se o coração batia e apertei de novo e de novo e de novo e passei o resto da
noite apertando o pescoço dele.
Fonseca, Rubem. O buraco na parede. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Revista Revide, 25 de abril de 2015.

Para obter o efeito publicitário pretendido, o anúncio chama
a atenção do leitor:
a pela linguagem metafórica.
b pela aliteração.
c pelo valor do desconto.
d pelo pagamento em parcelas.
e pelo duplo sentido da palavra leve.

Apesar de a violência ser recorrente na vida urbana e ter-se banalizado em razão disso, ela é um componente de destaque na
obra de Rubem Fonseca. No fragmento do conto O anão, a redundância da conjunção “e”:
a dá à narrativa uma noção de velocidade com que o narrador-personagem pratica a violência.
b agride o leitor que não está acostumado à violência.
c intensifica a opressão sentida pela personagem que é violentada.
d caracteriza o assíndeto, recurso de linguagem muito usado
na linguagem poética.
e proporciona ao conto uma ideia de gradação das ações violentas.

QUESTÃO 28
A linguagem
[…]
na superfície estrelada de letras,
sabe lá o que ela quer dizer?
Professor Carlos Góis, ele é quem sabe,
e vai desmatando
o amazonas de minha ignorância.
[…]
Carlos Drummond de Andrade

Para expressar o tamanho de sua ignorância, o eu lírico faz uso
de um recurso de linguagem que é:
a o paradoxo.
b a prosopopeia.
c a metáfora.
d o hipérbato.
e a comparação.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 31

Nunca vi uma manhã de uma beleza tão absurda, de um azul tão
frenético, de uma luz tão inconcebível. E era como se a morte de Roberto estivesse abrindo os meus olhos para uma paisagem jamais
sonhada. Foi, de repente, quando cheguei em casa, na rua Joaquim
Nabuco, que comecei a chorar. Sofria finalmente como um menino,
era de novo um menino e me sentia atravessado, e tão ferido, pelo
grito do meu irmão. Roberto estava morto, mas ficara comigo seu grito,
para sempre.

Riobaldo, pois tem um particular que eu careço de contar a você,
e que esconder mais não posso… Escuta: eu não me chamo Reinaldo,
de verdade. Este é nome apelativo, inventado por necessidade minha, carece de você não me perguntar por quê. Tenho meus fados. A
vida da gente faz sete voltas se diz. A vida nem é da gente… […] Pois
então: o meu nome, verdadeiro, é Diadorim… Guarda este meu segredo. Sempre, quando sozinhos a gente estiver, é de Diadorim que
você deve me chamar, digo e peço, Riobaldo…

Nelson Rodrigues

ROSA, Guimarães. Grande sertão: veredas. 13. ed. Rio
de Janeiro: José Olympio, 1979. p. 121.

De dramaturgo a cronista do cotidiano, Nelson Rodrigues foi
um escritor que registrou a marca de seu tempo —
 os anos
1950. O trecho citado revela:
a a competitividade que existe entre os irmãos.
b o despertar de um pesadelo que se revela na beleza da manhã.
c a dor do menino que existe dentro do homem.
d a presença do irmão na vida adulta do escritor.
e a ironia e a crítica que marcou sua obra.

QUESTÃO 30

QUESTÃO 32
Documento do matuto

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

Sol escaldante
A terra seca
E a sede de lascá
[…]
Foi por isso seu moço
Que eu saí em busca
De outro lugar
Luiz Gonzaga
o

No 3 verso do fragmento do poema, o eu lírico usa a palavra
“lascá”, em vez de “lascar’, configurando um:
a erro, pois é linguagem coloquial e não cabe no contexto.
b erro, que caracteriza desconhecimento por parte do eu lírico.
c erro, pois um poema deve prescrever a norma culta.
d acerto, considerando a situação comunicativa.
e acerto, pois deve-se usar a linguagem coloquial em versos.

14

Levando em conta o fragmento do romance Grande Sertão:
veredas e seus conhecimentos sobre essa obra literária, deduz-se que:
a João Guimarães Rosa escolhe a mentira como o tema que
envolve todo o fragmento e assunto mais importante do
seu romance.
b	Riobaldo nada compreende sobre a fala de Diadorim.
c	Reinaldo é uma personagem falsa por convicção.
d Diadorim é misteriosa, esconde sua verdadeira identidade,
para atingir um objetivo maior.
e	Riobaldo e Diadorim realizam o amor tão desejado, depois
da revelação feita por Diadorim.

Eliane Brum
Disponível em: <brasil.elpais.com>. Acesso em: 21 mar. 2016.

A conjunção “mas” que inicia a segunda oração do parágrafo
indica que a autora do texto tem como objetivo:
a explicar o que foi dito anteriormente.
b acrescentar uma nova ideia à que foi expressa anteriormente.
c expressar uma conclusão em relação à ideia anterior.
d expressar uma ideia adversa ao exposto anteriormente.
e reiterar a ideia anterior.
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

Explico ao senhor: o diabo vige dentro do homem, os crespos do
homem — ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Solto,
por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Nenhum! — é o que
digo. O senhor aprova? Me declare tudo, franco — é alta mercê que
me faz: e pedir posso, encarecido. Este caso — por estúrdio que me
vejam — é de minha certa importância. Tomara não fosse… Mas, não
diga que o senhor, assisado e instruído, que acredita na pessoa dele?!
Não? Lhe agradeço! Sua alta opinião compõe minha valia.
[…] Lhe agradeço. Tem diabo nenhum. Nem espírito. Nunca vi.
Alguém devia de ver, então era eu mesmo, este vosso servidor. Fosse lhe contar… Bem, o diabo regula seu estado preto, nas criaturas,
nas mulheres, nos homens. Até: nas crianças — eu digo. Pois não
é ditado: “menino — trem do diabo”? E nos usos, nas plantas, nas
águas, na terra, no vento… Estrumes. … O diabo na rua, no meio
do redemunho…”
ROSA, Guimarães. Grande sertão: veredas. 13. ed. Rio de Janeiro:
José Olympio, 1979.

Riobaldo, personagem-narrador do romance Grande sertão:
veredas, fala de suas inquietações para um interlocutor, caracterizado nesse fragmento como “assisado e instruído”. Ao indagar sobre a existência do diabo, verifica-se que:
a o interlocutor de Riobaldo, como homem instruído, tem todas as respostas para suas inquietações.
b o diabo existe, pois está “na rua, no meio do redemunho”.
c a voz do interlocutor não é ouvida e quem responde à pergunta é o próprio narrador.
d os crespos do homem representam seus cabelos encaracolados.
e o diabo tem uma aparência tenebrosa que aparece para os
homens e para as crianças, amedrontando-os.

”Há 133 anos, faleceu Luiz Gama e, após esse período, temos a
oportunidade de reescrever a história. Ao apóstolo negro da Abolição, pelos seus relevantes serviços prestados junto aos tribunais na
libertação dos escravos, a OAB Nacional e a OAB de São Paulo concedem o título de advogado.” Este trecho é parte do discurso do
presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Marcus Vinicius Furtado Coelho, feito em cerimônia na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, na noite da última terça-feira (3). Pela
primeira vez na história do Brasil um homem já falecido recebe o título de advogado e, mais do que isso, é reconhecido como “o maior
advogado da história do país”. […]
Disponível em: <www.revistaforum.com.br>. Acesso em: 21 mar. 2016.

A expressão “o maior advogado da história do Brasil” em relação a Luiz Gama exerce, no contexto, a função de:
a vocativo.
d adjunto.
b aposto.
e predicado.
c complemento.

QUESTÃO 35
A cachorra Baleia acompanhou-o naquela hora difícil. Repousava
junto à trempe, cochilando no calor, à espera de um osso. Provavelmente não o receberia, mas acreditava nos ossos, e o torpor que a
embalava era doce. Mexia-se de longe em longe, punha na dona as
pupilas negras onde a confiança brilhava.
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 115. ed. Rio de Janeiro: Record, 2011. p. 56.

Os elementos que concorrem para a progressão temática, nesse trecho de Vidas secas, enfatizam:
a a substituição lexical por apresentar sinônimos ao aludir à
cachorra Baleia.
b o uso da sinonímia para referir-se à personagem em destaque.
c a predominância da retomada do tema que ocorre por elipse.
d a repetição do mesmo item lexical, caracterizando a redundância.
e o uso de conectores de gradação.
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QUESTÃO 38

Predestinamo-nos à formação de uma raça histórica em futuro remoto, se o permitir dilatado tempo de vida nacional autônoma. Invertemos,
sob este aspecto, a ordem natural dos fatos. A nossa evolução biológica
reclama a garantia da evolução social. Estamos condenados à civilização.
Ou progredimos, ou desaparecemos. […] Não a sugere apenas essa heterogeneidade de elementos ancestrais. Reforça-o outro elemento igualmente ponderável: um meio físico amplíssimo e variável, completado pelo
variar de situações históricas, que dele em grande parte decorreram.
DA CUNHA, euclides. (1995) Os sertões. rio de Janeiro: Francisco Alves. p. 84.

Com base na leitura do segmento de Os sertões, verifica-se que:
A a formação da identidade nacional deve apoiar-se no modelo europeu de cultura.
b o autor defende a busca da predominância de uma etnia
sobre a outra.
C a etnia brasileira será fruto da simplicidade dos ancestrais.
d a evolução da etnia nacional está estreitamente ligada ao
desenvolvimento social.
E o brasileiro é desenhado por euclides da Cunha como superior.

QUESTÃO 37
Conheça alguns dos principais trechos do Estatuto da Igualdade Racial
Saúde – Serão elaboradas políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças.
Educação – O estudo da história africana e da população negra
no Brasil é obrigatório em estabelecimentos de ensino fundamental
e médio, públicos e privados.
Cultura – Serão reconhecidos como patrimônio histórico e cultural os clubes, as sociedades negras e outras formas de manifestação
coletiva, com trajetória histórica comprovada.
Capoeira – A capoeira será reconhecida, em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação da identidade cultural.
Liberdade religiosa – O estatuto garantirá o livre exercício de
cultos religiosos e a proteção aos locais de manifestação de matrizes africanas. Será assegurada ainda assistência religiosa para os que
cumprem medida privativa de liberdade.
Trabalho – Será garantida a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, com medidas que incentivem a igualdade nas contratações do setor público e de empresas e
organizações privadas.
Comunicação – A participação de atores, figurantes e técnicos
negros será incentivada em filmes e programas de TV, sendo proibida qualquer discriminação política, ideológica, étnica ou artística.

O AUTOEXAME
Aproximadamente 80% dos tumores são descobertos pela própria
mulher ao apalpar suas mamas
1 DE PÉ EM FRENTE AO ESPELHO OBSERVE:
O bico dos seios; superfície; o contorno das mamas.
2 AINDA EM PÉ EM FRENTE AO ESPELHO. Levante os braços.
Observe se o movimento altera o contorno e a superfície
das mamas.
3 DEITADA, COM A MÃO DIREITA, APALPE A MAMA
ESQUERDA. Faça movimentos circulares suaves apertando
levemente com a ponta dos dedos.
4 DEITADA, COM A MÃO ESQUERDA, APALPE A MAMA
DIREITA. Faça movimentos circulares suaves,
apertando levemente com a ponta dos dedos.
5 NO BANHO, COM A PELE ENSABOADA. Com a pele
molhada ou ensaboada, eleve o braço direito e deslize os
dedos da mão esquerda suavemente sobre a mama direita
estendendo até a axila. Faça o mesmo na mama esquerda.

yurchenko yulia/ShutterStock

QUESTÃO 36

Desde 2008, promove-se o Movimento Outubro rosa, dedicado em especial à saúde da mulher. Os recursos verbais e não
verbais explorados no cartaz remetem:
A à informação dos números de casos da doença.
b à medida de detecção precoce do câncer de mama.
C ao método curativo do câncer de mama.
d à advertência à mulher descuidada.
E à preparação da mulher, minutos antes da mamografia.

Estatuto da Igualdade Racial. Lei 12.288, de 20 de julho de 2010.

O estatuto da Igualdade racial, Lei 12.288/2010, completou 5 anos.
É composto de 65 artigos e envolve várias áreas, conforme resume o cartaz. No tocante à sua importância social, ele apresenta:
A o desafio de equiparar os direitos dos negros aos dos brancos.
b a vantagem de inserir a educação africana nas escolas como prioridade.
C um procedimento contrário ao conceito de Constituição.
d a função de ensinar a todos como agir diante do diferente.
E a negação do racismo no contexto nacional.
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QUESTÃO 39

QUESTÃO 40
Texto I

— O meu nome é Severino,
não tenho outro de pia.
Como há muitos Severinos,
que é santo de romaria,
deram então de me chamar
Severino de Maria;
[…]
Somos muitos Severinos
iguais em tudo na vida:
na mesma cabeça grande
que a custo é que se equilibra,
no mesmo ventre crescido
sobre as mesmas pernas finas,
e iguais também porque o sangue
que usamos tem pouca tinta.
[…] Somos muitos Severinos
iguais em tudo e na sina. […]”
MELO NETO, João Cabral. Morte e vida severina e outros poemas
para vozes. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.

Ácaro (sm), (dp) 1. É um bichinho que dá numa época do ano e
ataca desde a florada (162). 2. a foia inrola e quema a flôzinha (278).
(Dt): [do lat. acarus]: designação geral dos aracnídeos da ordem acarina, na qual se incluem também os carrapatos e os micuins.
Disponível em: <http://nead.uesc.br>. Acesso em: 21 mar. 2106.

A definição de “ácaro” está em um esboço de glossário popular-técnico organizado pelos alunos na Universidade Federal de
Viçosa. O glossário é uma espécie de dicionário de palavras de
sentido obscuro. A indicação de sentido desse vocábulo revela:
a a predominância da linguagem popular sobre a técnica.
b o propósito de prevenir a infestação do ácaro.
c a intenção de aproximar a linguagem rural, popular, da linguagem técnica.
d o objetivo de ironizar a cultura popular.
e a luta para que a linguagem popular seja aceita no mercado intelectual.

Texto II
Sertanêjo nordestino!
Nordestino meu irmão!
Deus marcou seu distino
Numa palavra — SERTÃO
Tu tivesse o teu batismo
Na hóra do nascimento
Na Pia do HERUÍSMO
Cum o nome de SUFRIMENTO! […]
LUZ, Z. Brasi cabôco e sertão em carne e osso. Recife/PE: Litoral, 1999.

O texto Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto,
e o fragmento do poema de Zé da Luz apresentam diferenças
e semelhanças. Dentre os aspectos semelhantes observados,
destaca-se:
a a expressão da literatura de cordel.
b a negação da individualidade.
c a descrição detalhada do tipo nordestino.
d o uso de versos pentassílabos.
e o mesmo tipo de linguagem.

QUESTÃO 41
Já faz três noites
Que pro norte relampeia
A asa branca
Ouvindo o ronco do trovão
Já bateu asas
E voltou pro meu sertão […]
Luiz Gonzaga e Zé Dantas

Menos conhecida que Asa branca, a música de Luiz Gonzaga e
José Dantas, A volta da asa branca, tematiza uma questão recorrente para o nordestino. Enquanto na primeira ele se despede do sertão, cheio de desengano, na segunda:
a fala do inferno em viver onde não há esperança.
b anuncia o retorno da Asa branca, um indicador da chegada
da chuva.
c sente-se exilado da terra natal.
d narra o declínio das famílias tradicionais nordestinas.
e usa a simbologia religiosa do número três.
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QUESTÃO 42
As redes sociais dão vazão ou alimentam a intolerância?
A razão dessa mediocrização da sociedade são justamente as redes sociais. Principalmente o Facebook. Ele nasceu para reunir amigos,
certo? Só que a gente discute política ali. E discutir política entre amigos é sectário […]. Você tem uma web de A a Z à disposição, ela te dá
o que você quiser, e, no entanto, você escolhe ficar esperando o que
os seus amigos, os que pensam como você, mandam. Você lê e compartilha sem sequer conferir a fonte, afinal foi um amigo que mandou.
No final do século 19 o Nietzsche falou do niilismo passivo, que o máximo da descrença na cultura é quando não há mais líderes, apenas rebanho. Eu acredito que as redes sociais de amigos são responsáveis por
esse sectarismo e por essa polarização. Elas não ajudam a desenvolver a inteligência complexa necessária para o mundo contemporâneo.
Disponível em: <http://alias.estadao.com.br>. Acesso em: 21 mar. 2016.

Viviane Mosé, filósofa, poeta e psicanalista contemporânea, é a
entrevistada da caderno Aliás, do jornal O Estado de S. Paulo.
As razões do sectarismo, em sua argumentação, devem-se à(às):
a informações claras e objetivas que são veiculadas no
Facebook.
b força da amizade proporcionada pelas redes sociais.
c provocação do pensamento reflexivo que leva o ser humano à consciência social.
d multiplicidade de ideias e a aceitação da diversidade.
e interação de pessoas com as quais se tem laços de amizade.

QUESTÃO 43
Correio do Povo — Inúmeros pensadores referem-se a uma era
da mídia e da informação. As novas tecnologias da comunicação ajudam a criar espaços diferenciados de interação ou isso não passa de
um discurso excessivo sobre o papel da técnica nas sociedades ocidentais de hoje?
Lipovetsky — Há muito de mitologia nisso tudo. A mídia não
atomiza nem isola. A técnica depende do uso. A comunicação e
o consumo acentuam o individualismo. Mas o relacional não está
ausente de nossas sociedades. O telefone não matou o contato
pessoal. Ao contrário, quem tem menos acesso à tecnologia permanece mais isolado. O face a face não morreu nem perdeu importância. Desapareceram, em contrapartida, formas tradicionais de
socialização, típicas da vida rural ou das sociedades arcaicas. Nas
grandes cidades, um em cada três habitantes vive só. Mas isso não
quer dizer, necessariamente, na solidão, não significa ausência de
contato. A sensação de solidão, em todo caso, não resulta da mídia nem da tecnologia. Tem mais, certamente, a ver com a própria
dimensão das cidades.

QUESTÃO 44
O mundo cheio de possibilidades é como uma mesa de bufê
com tantos pratos deliciosos que nem o mais dedicado comensal
poderia esperar provar de todos. Os comensais são consumidores, e a mais custosa e irritante das tarefas que se pode pôr diante de um consumidor é a necessidade de estabelecer prioridades:
a necessidade de dispensar algumas opções inexploradas e abandoná-las. A infelicidade dos consumidores deriva do excesso e não
da falta de escolha.
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Trad. Plínio
Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 75.

Zigmunt Bauman, sociólogo polonês, em seu livro Modernidade líquida, fala sobre a fartura de possibilidades que
existe na era da globalização. Essa abundância gera no
consumidor:
a a urgência de ser aprovado pelo olhar do outro.
b o sentimento de angústia em virtude da dificuldade de
escolha.
c a satisfação de ser alguém, não de adquirir algo.
d a sensação de saciedade como se estivesse se fartado de
um magnífico jantar.
e o medo de ser excluído da sociedade de consumo.

QUESTÃO 45
Desenvolvido por pesquisadores pernambucanos e coordenado
pelo cientista da computação, Marcos Penha, o projeto brasileiro é
um óculos para pessoas com deficiência visual, que funciona em auxílio à bengala. O acessório conta com protótipo que custou cerca de
R$ 45 e identifica obstáculos acima da linha da cintura da pessoa, região que normalmente não é alcançada pela bengala.
Disponível em: <www.brasil.gov.br>.
Acesso em: 21 mar. 2016.

Um projeto brasileiro de óculos para deficientes visuais recebeu prêmio mundial. De acordo com a informação, os óculos
com sensores para cegos vão contribuir para:
a enfatizar os limites da nova tecnologia.
b liberar os cegos da bengala.
c aumentar a competitividade entre os cientistas da computação.
d associar recursos, facilitando o trânsito dos cegos.
e enriquecer os criadores desse dispositivo.

Disponível em: <www.correiodopovo.com.br>. Acesso em: 21 mar. 2016.

Gilles Lipovetsky é um filósofo francês contemporâneo. Questionado sobre a interação das pessoas mediatizada pelas novas tecnologias, ele afirma que:
a a internet reforça o sentimento coletivo conforme se via nas
sociedades tradicionais.
b o uso das novas tecnologias realça o individualismo.
c o pessimismo é generalizado quando se aborda o atual contato humano.
d a solidão está mais intensa hoje, porque as pessoas têm
pouco contato real.
e o uso do celular distancia as pessoas que poderiam conversar ao vivo.
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QUESTÃO 46
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Com a realização da reunião em 2016, a média anual de condôminos nos últimos 4 anos foi de 15 pessoas. Assim, o gráfico
que apresenta o número de presentes nessas últimas reuniões é:
a

15

14

0

20

20

0

15

25
Número de presentes

Número de presentes

20

25
Número de presentes

Um condomínio realiza anualmente uma reunião para a prestação de contas aos condôminos. O gráfico seguinte mostra o
número de condôminos presentes nas três últimas reuniões.
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 49
Um tiro ao alvo para principiantes consiste em o atirador acertar
flechas de uma distância determinada em uma de suas regiões.

reprodução/Souvoroff/Shutterstock

O anúncio seguinte foi publicado em uma revista de circulação
nacional em agosto de 2015.

Uma pessoa interessada em adquirir esse modelo (no preço
básico citado), com o valor parcelado de acordo com o anúncio, irá pagar parcelas de:
a	R$ 11.495,00
b R$ 6.897,00
c	R$ 5.246,00
d R$ 4.789,00
e	R$ 4.598,00

QUESTÃO 50

QUESTÃO 48
O código de trânsito brasileiro impõe pontuação e multa às infrações cometidas, de acordo com a natureza de cada uma delas. As infrações são classificadas em gravíssima, grave, média
e leve e são atribuídos, respectivamente, 7, 5, 4 e 3 pontos, a
cada uma delas. Nos casos em que o condutor do veículo atingir 20 pontos ou mais, num período de 12 meses, sua carteira de habilitação é suspensa e ele perde o direito de dirigir. Se
uma pessoa atingiu exatamente 20 pontos em sua carteira em
virtude de infrações cometidas, qual a probabilidade de todas
essas infrações serem médias?
a

20

1
12

b

O alvo é composto por dois círculos concêntricos, sendo possível visualizar as linhas que os contornam. Se a flecha atingir o
interior do círculo menor, o atirador ganha 20 pontos. Atingindo a região do círculo maior, cuja intersecção com o menor é
vazia, ganha 10 pontos. Atingindo a linha que delimita o círculo menor, ganha 15 pontos. Depois de o atirador lançar duas
flechas, a comissão julgadora ficou com dificuldades de determinar, com exatidão, quais regiões do alvo elas atingiram. Para isso, representaram-no em um plano cartesiano, no qual os
centros dos círculos coincidiram com o ponto (2; 5) e o raio do
círculo menor media 1. Com essa representação, constatou-se
que as flechas atingiram os pontos (2; 6) e (1,5; 4,2). Então, esse atirador conseguiu:
a 20 pontos.
d 35 pontos.
b 25 pontos.
e 40 pontos.
c 30 pontos.
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O aumento excessivo da população mundial, a poluição produzida pelo ser humano e outros fatores climáticos ou de interferência humana estão fazendo com que a água potável do
planeta fique cada vez mais escassa. A falta d’água para consumo, principalmente em regiões mais pobres, populosas e áridas
do mundo, já é uma realidade preocupante. A economia desse
líquido precioso deve ser um dos objetivos principais em cada
residência. Por exemplo, um banho de 15 minutos gasta, em
média, 120 litros de água; o consumo de água de uma máquina de lavar no seu ciclo completo é de 60 litros; e uma torneira
pingando consome 40 litros de água, diariamente. Considere
que em uma residência morem quatro pessoas. Cada uma delas toma um banho de 15 minutos diariamente e a máquina de
lavar roupas é sempre usada, em seu ciclo completo, durante
quatro vezes por semana. O gasto de água nessa residência,
apenas com banhos e com a máquina de lavar, durante uma semana, é equivalente ao desperdício de uma torneira pingando
durante, aproximadamente:
a um mês.
b um bimestre.
c um trimestre.
d um semestre.
e um ano.
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QUESTÃO 51

QUESTÃO 53

A decisão do campeonato estadual de futebol de determinada
região brasileira terminou com o jogo empatado. Segundo as
regras da competição, a decisão será nos pênaltis, sendo que
cada equipe terá cobranças alternadas de cinco penalidades cada. Ganha o time que fizer o maior número de gols nessa etapa.
Caso o empate persista, são feitas cobranças alternadas até que
ocorra um vencedor. Nessa decisão por pênaltis, cada equipe
já cobrou quatro penalidades, ou seja, ainda falta a cobrança
de um pênalti para cada time. Pelas estatísticas do campeonato, a probabilidade de o goleiro de um dos times defender o
pênalti (ou a bola não entrar) é igual a

1
, enquanto que a pro8

babilidade de o goleiro do outro time defender o pênalti (ou a
bola não entrar) é igual a

1
. Assim, a probabilidade de haver
6

um vencedor no final dessas duas cobranças está entre:
a 10% e 20%.
d 40% e 50%.
b 20% e 30%.
e 50% e 60%.
c 30% e 40%.

QUESTÃO 54

QUESTÃO 52

Agência Cupola/Grupo Gonzaga

O infográfico seguinte apresenta os cinco maiores edifícios
de Curitiba (PR) e suas comparações com a torre panorâmica da cidade.
OS CINCOS MAIORES PRÉDIOS DE CURITIBA
Compare os prédios entre si e veja a altura
de cada um em relação a Torre Panorâmica de Curitiba.
156 m

1o
2o

147 m
136 m

4o

3o

5o

125 m
124 m

103,5 m

Torre
Panorâmica
de Curitiba
1991

Algumas pessoas, na tentativa de facilitar a memorização de senhas de serviços como e-mail, rede social ou bancários, criam
senhas relacionadas a datas de aniversário, número de documento etc. Marcelo foi além. Ele sabe que a senha de seu cartão
bancário deverá conter seis algarismos e, para isso, relacionou
esses valores com as raízes da equação x3 -14x2 + 56x – 64 = 0.
O primeiro e o último algarismos de sua senha são a menor
das raízes da equação; o terceiro e o antepenúltimo algarismos são a maior dessas raízes e o segundo e o penúltimo são
iguais a terceira raiz. Para o caso de um dia ele esquecer a senha, ele escreveu num papel que uma das raízes dessa equação é o produto das outras duas. Assim, o segundo algarismo
da senha do cartão de Marcelo é:
a 1
b 2
c 4
d 6
e 8

5o Edifício
4o Essenfelder
3o Corporate
2o Curitiba
Rio Loire
31 andares
Evolution
Trade Center
33 andares
2009
40 andares
36 andares
1996
(Ranking BR: 59)
1994
1995
(Ranking BR: 63)
(Ranking BR: 40) (Ranking BR: 14)

Na primeira quinzena de dezembro, irá ocorrer a formatura dos
32 alunos do 3o ano do ensino médio de determinada escola,
e, desses alunos, 20 são do sexo masculino. Faltam ainda alguns meses para tal evento e os estudantes estão escolhendo
os três oradores da turma, sabendo que a única exigência feita
é que não sejam todos do mesmo sexo. Considerando que há
interesse de todos eles em ser um dos oradores, temos que o
número de maneiras distintas de se escolher os três é igual a:
a 120
b 720
c 1.800
d 2.880
e 3.600

1o Universe
Life Square
44 andares
2013
(Ranking BR: 11)

Fonte: <https://thecookroomideas.files.wordpress.com>. Acesso em: 15 fev. de 2016.

A diferença em módulo entre a mediana e a média das alturas
desses prédios é de:
a 1,6
d 6,16
b 4,08
e 13,6
c 5,68
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QUESTÃO 55
Uma casa de sucos oferece, entre outros sabores, laranja com
acerola, ao preço de R$ 9,00, e 70% do valor cobrado é em virtude do preço da laranja e o restante em virtude do preço da acerola. Sabe-se que o preço da laranja teve um aumento de 30%
e o da acerola 40%. Assim, para que o preço do copo desse
suco seja proporcional a esses aumentos, ele deverá ser comercializado por:
a R$ 10,75
b R$ 10,87
c R$ 11,75
d R$ 11,97
e R$ 12,17

QUESTÃO 57
Um pai possui um terreno quadrado de 144 m2 de área. Como presente de casamento para seu filho, vai doar parte desse
terreno a ele, de modo que a parte não doada continue quadrada. A figura seguinte mostra como será feita a repartição.

Parte a ser doada

Parte não doada

x

Uma expressão que indica a área da parte não doada é:
a x2 - 12
b (x - 12)2
c 12 - x2
d (12 - x)2
QUESTÃO 56
Um produtor de ovos vende toda sua produção para três supermercados (A, B e C) na região de sua granja. Por motivos
contratuais, esses produtos são entregues a preços diferentes a
cada um deles. Os preços do cento que o produtor passa para
os mercados A, B e C são, respectivamente, iguais a R$ 20,00,
R$ 25,00 e R$ 30,00. A produção dessa semana foi de 1.000 ovos.
Os valores totais pagos pelos mercados A e C foram iguais,
enquanto que, esses dois, juntos, pagaram R$ 5,00 a menos
que B. Assim, temos que:
a A e C compraram a mesma quantidade de ovos.
b A comprou menos de 300 ovos.
c B comprou a metade da produção da semana.
d B comprou mais do que A e C juntas.
e C comprou mais de 200 ovos.
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e

(12 - x ) 2
2

QUESTÃO 58
Um cilindro circular reto de raio da base r e altura h está completamente cheio, com óleo combustível. Parte desse óleo foi
transferido para quatro reservatórios idênticos, na forma de cones retos, inicialmente vazios, de altura h e raio da base

r
, os
2

quais ficaram completamente cheios. Após a transferência, verificou-se que a sobra do óleo no cilindro atingia uma altura h2,
no cilindro inicial. Dessa maneira, temos:
a

h2 =

b

h2 =

c

h2 =

d

h2 =

e

h2 =

2h
-1
3
2h - 1
3
3h - 1
3
h
3
h
–1
3
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QUESTÃO 61

Sabe-se que o raio da Terra é aproximadamente 3,6 vezes o raio
da Lua. Assim, considerando-se RT a medida do raio da Terra,
RL, a medida do raio da Lua, AT, a medida da área da superfície da Terra, AL, da Lua e VT e VL, os respectivos volumes, então:
a AT H 3,6 ⋅ AL e VT H 3,6 ⋅ VL
b AT H 7,2 ⋅ AL e VT H 10,8 ⋅ VL
c AT H 3,6 ⋅ AL e VT H 7,2 ⋅ VL
d AT H 10,8 ⋅ AL e VT H 21,6 ⋅ VL
e AT H 13,0 ⋅ AL e VT H 46,7 ⋅ VL

O gráfico seguinte apresenta os preços obtidos em reais, pelo
leite in natura ao produtor e, pelo leite longa vida integral, no
atacado e varejo, em reais por litro.
Produtor

Atacado

2,25

1,50
1,25
1,00
0,75

1,40

1,25

1,30

1,15

0,5

0,45

Julho/06

Janeiro/07
Apuração

0,50
0,25
0,00

Varejo
2,10

2,00
1,75
Preço (R$/L)

QUESTÃO 59

1,90

0,70
Julho/07

Fontes: Cepea – Esalq/USP, Seab/PR

A maior e a menor variação de preço, em reais, entre julho de
2006 e julho de 2007 foram, respectivamente:
a no atacado e no varejo.
b no atacado e no produtor.
c no produtor e no atacado.
d no produtor e no varejo.
e no varejo e no produtor.

QUESTÃO 62

QUESTÃO 60
Os dez jogadores de uma equipe de basquete (entre titulares
e reservas) têm as seguintes alturas em metros: 2,02; 1,72; 1,96;
1,96; 1,68; 1,80; 1,90; 1,82; 1,98 e 1,80. Um deles será escolhido
para dar uma entrevista na TV local e, como o deslocamento
até a emissora será feito por meio de um automóvel, para seu
conforto, esse jogador deverá ter menos de 1,92 m. A probabilidade de a altura do jogador escolhido ser maior que a mediana das alturas dos dez jogadores é de:
a

1
6

b

1
5

c

2
3

d

5
6

e

2
5

O departamento de segurança de determinado país avistou
em um de seus radares, que mostram pontos em um plano cartesiano (cada unidade representa 1 km), um objeto não identificado, que partiu em linha reta por 2 km, a partir do ponto
de coordenadas (1; 1), para, logo em seguida, ficar dando voltas, sempre mantendo a mesma distância, em relação ao seu
ponto de partida. Se esse objeto for considerado uma ameaça para a nação, deverá ser abatido. Para que haja sucesso na
operação, o alvo deverá ser um ponto da curva cuja equação
pode ser dada por:
a x2 + y2 - 2x - 2y - 2 = 0
b x2 + y2 - 2x - 2y - 1 = 0
c x2 + y2 + 2x + 2y - 2 = 0
d x2 + y2 + 2x + 2y - 1 = 0
e x2 + y2 - 2x - 2y = 0
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QUESTÃO 63
Um modelo de automóvel estava em uma pista de testes circular, a uma velocidade constante. Ao final da primeira volta,
segundo o computador de bordo, o consumo do automóvel
era de 7,65 km/L e, a cada volta completada, o consumo decaía de acordo com uma progressão aritmética. Se ao final da
vigésima e última volta, o consumo era de 12,4 km/L, então a
média do consumo nessas vinte voltas foi de:
a 9,075 km/L
d 10,25 km/L
b 9,75 km/L
e 10,05 km/L
c 10,025 km/L

QUESTÃO 64
Uma farmácia de manipulação oferece três complexos vitamínicos líquidos com as substâncias A e B, sendo um deles indicados
para homens, o outro para mulheres e o terceiro para crianças.
Ambos vêm em embalagens de 1 litro. O indicado para os homens contém 700 mL da substância A e 300 mL da substância
B. Já, o indicado para as mulheres, contém 600 mL da substância A e 400 mL da substância B. O indicado para crianças,
por sua vez, contém 500 mL da substância A e 500 mL da substância B. O estoque em litros nesse mês que a farmácia possui
das duas substâncias é o suficiente para a fabricação de 150 L
do indicado para homens, 80 L do indicado para mulheres e
120 L do indicado para crianças. Assim, a quantidade, em estoque, da substância A, nessa farmácia no referido mês, supera a quantidade da substância B, em:
a 50 litros.
e 96 litros.
b 64 litros.
c 76 litros.
d 80 litros.
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QUESTÃO 65
O senhor José tem três filhos. Cada filho do senhor José tem
também três filhos e cada um desses filhos tem três filhos. Supondo que essa situação pudesse ser repetida sucessivamente,
uma função que pode representar a quantidade de filhos, netos,
bisnetos, etc., do senhor José, considerando os filhos dele como a primeira geração, os netos, como a segunda e assim sucessivamente, computando todas as pessoas (vivas e mortas) é:
a f: ® w ® | f(x) = 3x
d f: ˜* w ˜ | f(x) = 3x
3
b f: ® w ® | f(x) = x
e f: ˜* w ˜ | f(x) = x3
x
c f: ˜ w ˜ | f(x) = 3

QUESTÃO 66
Com o desenvolvimento das grandes cidades e a preocupação
com maior conforto e segurança, o número de condomínios residenciais fechados vêm crescendo a cada ano. Recentemente,
três desses condomínios foram construídos em uma localidade
cuja representação pode ser feita em um plano cartesiano, sendo os condomínios A, B e C, respectivamente, as coordenadas
(10; 10); (40; 10) e (40; 50). Cada unidade, nesse sistema, representa 40 m. Estrategicamente, um posto policial foi construído
num local de mesma distância entre os três condomínios. Assim, para atender um chamado em qualquer um desses condomínios, a viatura policial, partindo de sua base, fará o menor
trajeto, que é de:
a 0,75 km
d 1,5 km
b 1 km
e 2,5 km
c 1,25 km
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Um automóvel percorre um trajeto que, em um mapa na escala 1 : 150.000, é representado por um segmento de reta de
32,5 cm. Se, para fazer esse percurso, esse automóvel gastou
7,5 litros de combustível, o seu consumo médio (km/L) foi de:
a 6
b 6,5
c 7
d 7,5
e 8

QUESTÃO 69
Uma grande loja de departamentos divulgou os cinco itens
mais vendidos em 2015, em porcentagem, por meio do gráfico seguinte:
30
25

25

Vendas (%)

QUESTÃO 67

20

20

15

15

12

10

8

5
0

Roupas
e calçados

Eletrodoméstico

Imagem
e som
Departamento

Informática

Perfumaria

QUESTÃO 68
Quilograma (kg), libra (lb) e onça (oz) são três unidades para medidas de massa, sendo que 1 lb = 16 oz e 1 oz = 28 g. Assim, o
valor, em kg, de uma libra é:
a 0,448
d 0,560
b 0,498
e 0,588
c 0,520

Vendas (milhões de reais)

O próximo gráfico apresenta a evolução das vendas dessa loja, em milhões de reais, ao longo de três anos:

8
6,7
4

2013

2014

2015

2016

Ano

Estima-se que em 2016, em comparação com 2015, os cinco
itens campeões de venda se mantenham com o mesmo percentual e que as vendas evoluam 15%. Assim, é de se esperar
que o faturamento dessa loja, com as vendas no setor de informática, em 2016, seja um valor entre:
a	R$ 850.000,00 e R$ 895.000,00.
b	R$ 895.000,00 e R$ 1.000.000,00.
c	R$ 1.000.000,00 e R$ 1.110.000,00.
d	R$ 1.110.000,00 e R$ 1.190.000,00.
e	R$ 1.190.000,00 e R$ 1.260.000,00.
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QUESTÃO 70

QUESTÃO 71

O objeto seguinte é comumente usado nos telhados de chácaras, sítios e fazendas.

A

B

D

Uma universidade particular, cujo nome começa com a letra M vai
fazer um outdoor promovendo seus 25 cursos (tabela seguinte).
Biológicas

Exatas

Humanas

Medicina

Ciênc. da computação

Administração

Medicina veterinária

Matemática

Artes cênicas

Odontologia

Física

Filosofia

Enfermagem

Química

Direito

Zootecnia

Eng. computação

Ciênc. sociais

Biomedicina

Estatística

Biblioteconomia

Eng. civil

Prop. e marketing

C

Turismo
Geografia

Eixo

Jornalismo

Trata-se de um eixo vertical, no qual é fixado um trapézio retângulo de bases AD e BC de um material muito leve. Essa haste é colocada no telhado de tal maneira que, conforme bate o
vento, ela gira em torno do eixo, possibilitando ao proprietário rural verificar, de maneira pouco precisa, a intensidade do
vento, naquele momento. Quando o vento bater no trapézio e
ele fizer um giro de 360°, em torno do eixo, poderá gerar a impressão da formação de um sólido geométrico denominado:
a cone.
b tronco de cone.
c pirâmide.
d tronco de pirâmide.
e calota circular.

Música
Relações públicas

Querendo que o nome do curso que iniciará a lista comece
pela mesma inicial da universidade, qual a probabilidade de
esse curso não ser da área de exatas ou da área de humanas?
a 4%
d 12,5%
b 6%
e 15%
c 8%

QUESTÃO 72
O sítio Santa Maria acaba de ser cercado com arame, ao longo de todo seu perímetro. Falta agora apenas a porteira que
será construída com sete tábuas. Quatro dessas tábuas serão
usadas para formarem um retângulo. As outras duas, de 3 metros cada, para dar uma maior firmeza nessa porteira, vão se
posicionar como se fossem as duas diagonais desse retângulo e irão se cruzar formando um ângulo de 60°. Sabendo que
o metro linear dessas tábuas está custando R$ 50,00, o valor a
ser gasto apenas com elas para a confecção da porteira do sítio está entre:
(Dado: 3 H 1,73)
a	R$ 350,00 e R$ 450,00.
d R$ 650,00 e R$ 750,00.
b	R$ 450,00 e R$ 550,00.
e R$ 750,00 e R$ 850,00.
c	R$ 550,00 e R$ 650,00.
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QUESTÃO 73

QUESTÃO 75

Dois comércios de frutas, legumes e similares estão em uma
disputa acirrada para ganhar a clientela com o melhor preço
dos produtos. Para sondar seu concorrente, o dono de um dos
comércios envia uma pessoa para ficar discretamente no outro
estabelecimento e tentar descobrir o preço de alguns produtos.
Após verificar a compra de três clientes, essa pessoa foi contar
o que viu, dizendo: “O primeiro cliente comprou 2 kg de abacaxis, 1 kg de batatas e 2 kg de cebolas e pagou R$ 27,00. O
segundo comprou 1 kg de abacaxi, 5 kg de batatas e 4 kg de
cebolas e pagou R$ 51,00. O terceiro comprou 1 kg de abacaxi, 2 kg de batatas e 2 kg de cebolas e pagou R$ 26,00”. Então,
de acordo com esses dados:
a o preço do quilograma do abacaxi é R$ 6,00 e o da batata
é R$ 7,00.
b não é possível determinar o preço do quilograma de cada
um dos produtos, por mais que as informações do “espião”
estejam corretas.
c não é possível determinar o preço do quilograma de cada
um dos produtos, visto que certamente o “espião” se enganou em algum valor.
d os três produtos pesquisados têm o mesmo preço por quilo.
e a única possibilidade de preços por quilograma é o abacaxi
custar R$ 4,00, a batata R$ 3,00 e a cebola R$ 8,00.

QUESTÃO 74

QUESTÃO 76

Para a inauguração de mais uma filial, uma grande loja abriu vagas em diversos setores. Como apareceram muitos candidatos,
eles foram submetidos a um teste que valia de 0 a 10. O gráfico
seguinte mostra as notas obtidas pelos candidatos nessa prova.

Número de canditados
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Para a realização de uma mostra cultural, um grupo de alunos
se propôs a construir seu próprio termômetro na escala Celsius.
Por algum motivo, o aparelho não funcionou como o esperado. Verificaram que os pontos de fusão e de ebulição da água
nesse termômetro, quando comparados com a escala Celsius,
eram de 80° e 20°, respectivamente. Assim, quando o termômetro dos alunos marcava 32°, a temperatura, na realidade era de:
a 40 °C
b 30 °C
c 25 °C
d 24 °C
e 20 °C

2

3

4
5
6
Nota da prova

7

6
8

2

1

9

10

Uma pessoa tomou certa quantia em dinheiro emprestada e
pretende pagá-la em 5 parcelas iguais. Nem tudo, porém, correu como essa pessoa queria, sendo que, em cada parcela, ela
só conseguiu pagar 60% do saldo devedor. Assim, ao final dos
cinco meses, essa pessoa pagou exatamente:
a 98,976% da dívida.
b 96,124% da dívida.
c 95,924% da dívida.
d 94,8% da dívida.
e 94,286% da dívida.

Só serão chamados para a entrevista aqueles que tiraram nota
70% acima da média, ou mais. Assim, o número de candidatos
que serão chamados para a entrevista é:
a 9
b 18
c 63
d 95
e 175
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QUESTÃO 77
Uma empresa de transportes de encomenda cobra R$ 2,50 por
quilômetro rodado para prestar seus serviços. Um cliente precisa enviar constantemente mercadorias entre as cidades A, B e C.
Há uma única rodovia ligando os municípios A e B; uma única
ligando B e C e uma única ligando A e C. Segunda-feira passada, o caminhão da transportadora saiu da cidade B em direção
à cidade A, descarregou e seguiu viagem até a cidade C e, por
todo esse percurso, foi cobrado R$ 425,00 do cliente. Na terça-feira, o caminhão saiu do município B em direção a C, descarregou e seguiu viagem até A, sendo cobrado do cliente por esse
percurso todo R$ 475,00. Na quarta-feira o caminhão saiu da cidade A em direção à B, descarregou e seguiu até C, tendo sido
cobrado nesse percurso todo R$ 350,00. Na quinta-feira, o caminhão saiu de A em direção a B, em seguida foi até o município C
e finalmente retornou a A. Sabendo que o caminhão sempre usa
os caminhos mais curtos, quantos quilômetros ele percorreu nessa última viagem?
a 625
b 475
c 350
d 250
e 200
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QUESTÃO 78
Uma loja de jardinagem vende entre outros artigos, floreiras de
vários tipos e tamanhos. Uma dessas floreiras tem a forma de um
prisma reto cujas bases são trapézios conforme a figura.
80 cm

150 cm

25 cm

40 cm

O vendedor informa que, para o cultivo de plantas ornamentais, essa floreira deve conter 80% da sua capacidade coberta por terra especial que é vendida em sacos de 5 kg, que não
podem ser fracionados. Portanto, recomenda que o cliente leve 40 sacos de dessa terra, pois na embalagem consta a especificação “1.200 kg/m3”. Dessa maneira, o vendedor sugeriu:
a a quantidade exata para o cliente.
b quantidade insuficiente para o cliente, e vão faltar 4 sacos
de terra.
c quantidade insuficiente para o cliente, e vão faltar 3 sacos
de terra.
d quantidade a mais para o cliente, e irão sobrar 3 sacos de
terra.
e quantidade a mais para o cliente, e irão sobrar 4 sacos de
terra.
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QUESTÃO 79
Um município foi mapeado via satélite e seus principais estabelecimentos públicos ou comerciais foram representados
num plano cartesiano. Por exemplo, a prefeitura corresponde
ao ponto P(2; 4) e a universidade ao ponto U(-2; 5). O cinema
está sobre o eixo das abscissas e equidistante dos pontos que
representam a prefeitura e a universidade. Assim, se uma pessoa está na universidade e quer ir até o cinema pelo caminho
mais curto, deverá seguir de acordo com a reta de equação:
a 7x - 40y + 105 = 0
d 40x + 7y - 115 = 0
b 7x + 40y - 115 = 0
e 40x - 7y + 115 = 0
c 40x + 7y + 45 = 0

QUESTÃO 80
Os televisores e os monitores de computadores mais modernos têm suas telas no formato retangular, sendo o comprimento maior que a altura. São os chamados modelos widescreen.
A proporção da tela mais comum é a 16 : 9. Comercializam-se
os televisores por polegadas, que na realidade é a medida da
diagonal da tela do aparelho, nessa unidade. Assim, um televisor de 42 polegadas na proporção 16 : 9 possui área, em polegadas quadradas, mais próxima de:
a 754
d 576
b 728
e 498
c 686

QUESTÃO 81
Uma gráfica possui uma máquina impressora que imprime 60
cartões por minuto. Em virtude de uma grande demanda, uma
outra máquina deverá ser comprada para que junto com a anterior possam ser impressos 132 cartões por minuto. Assim a
máquina a ser comprada deverá ser:
a 120% mais veloz que a primeira.
b 50% mais veloz que a primeira.
c 25% mais veloz que a primeira
d 20% mais veloz que a primeira.
e 16% mais veloz que a primeira.

QUESTÃO 82
Em um mapa rodoviário, a distância entre as cidades A e B, em
linha reta, que na realidade é de 56 km, está representada por
um segmento de 8 cm. Aparece também, nesse mapa, uma reserva florestal entre as cidades A e B com 20 cm2 de área (no
mapa). Assim, na realidade, a área dessa reserva, em km2, é de:
a 116
d 86
b 104
e 72
c 98
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QUESTÃO 83

QUESTÃO 85

Prefeitura de Ilhabela investe R$ 390 mil em novo caminhão
do Corpo de Bombeiro
A Prefeitura de Ilhabela apresentou, na tarde desta terça-feira
(25/8), o novo caminhão do Corpo de Bombeiros da cidade. O autobomba com capacidade para 4 mil litros de água será destinado ao
combate a incêndio e salvamentos em altura, terrestre e aquático.
Fonte: <www.ilhabela.sp.gov.br>. Acesso em: 15 fev. de 2016.

Considere que a vazão da água do autobomba do corpo de
bombeiros seja dado pela expressão V(t) = V0 ⋅ 2–t, em que V0 é
o volume inicial contido no caminhão, t, o tempo de escoamento da água em horas e V(t) o volume de água contido no tanque
após t horas de combate. Supondo estar o tanque inicialmente completo e que, por razões técnicas, usa-se apenas 96% da
água contida nele. O tempo de combate a incêndios que esse
carro pode fazer, sem o reabastecimento, é mais próximo de:
(Dado: log 2 = 0,3)
a 2 horas e 30 minutos.
b 2 horas e 50 minutos.
c 3 horas e 20 minutos.
d 4 horas.
e 4 horas e 30 minutos.

QUESTÃO 84
Na natureza existem certos fenômenos que se repetem de tempo em tempo ou de período em período, seguindo um modelo
matemático. As marés são um bom exemplo disso. Considere que, em um determinado porto, a variação da altura h da
lâmina d’água em função das horas t do dia (0 <t < 24) possa
 πt 
ser descrita segundo a função h(t) = 4 + 4sen   . Um bar9
co cuja parte submersa é de 6 metros pretende atracar nesse
porto. Para que ele não encalhe, um horário propício para entrar no porto é:
a às 12 h.
d às 19 h.
b às 15 h.
e às 21 h.
c às 18 h.

30

Para fazer escavações em forma de paralelepípedo reto retângulo, um pedreiro cobra R$ 10,00 a cada m3 escavado. Para fazer
um silo submerso com o formato desse sólido, um produtor rural
contrata esse pedreiro e exige que a base seja um retângulo
de 4 m por 6,25 m. Querendo gastar no máximo R$ 2.000,00 na
escavação desse túnel, qual a profundidade máxima que ele
deverá pedir para o pedreiro escavar?
a 6m
d 12,5 m
b 8m
e 16 m
c 12 m

QUESTÃO 86
Francisco pretende cercar um galinheiro de piso quadrado e
para isso fincará estacas em todo seu perímetro, sendo que
quatro delas estarão nos vértices do quadrado. Para isso, conta com três ripas de madeira de comprimentos 60 cm, 80 cm e
100 cm, respectivamente. Ele irá cortá-las em estacas de tamanhos iguais e de maior comprimento possível para usar no cercado. Querendo usar todas as estacas cortadas e que as estacas
estejam todas igualmente espaçadas no galinheiro, o número
de estacas a serem colocadas em cada lado do galinheiro é:
a 8
d 4
b 6
e 3
c 5
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QUESTÃO 87
Com a proximidade das festas de final de ano, a maioria das lojas abre os sete dias da semana nesse período e contrata funcionários extras para trabalharem apenas nessa época. Um desses
funcionários foi contratado para trabalhar durante 75 dias, ganhando R$ 70,00 por dia trabalhado e pagando ao seu patrão
R$ 30,00 por dia que faltar. Sabendo que no final do contrato
ele recebeu R$ 4.350,00, então o número de dias que essa pessoa faltou nesse período foi:
a 12
d 8
b 10
e 6
c 9

QUESTÃO 88
O programa sócio torcedor de um time de futebol do interior
do Brasil queria chegar ao final do ano com mais de 5.000 sócios. Com esse objetivo, em janeiro captou 1.000 sócios e, a cada mês seguinte, captou 360 sócios a mais em relação ao mês
anterior. Assim, considerando que nenhuma adesão foi desfeita, quando chegou ao fim de dezembro do mesmo ano o clube:
a não atingiu a meta, faltando ainda mais de 60 sócios.
b não atingiu a meta, faltando menos de 60 sócios.
c atingiu rigorosamente a meta.
d atingiu a meta ultrapassando em mais de 60 sócios do previsto inicialmente.
e atingiu a meta ultrapassando em menos de 60 sócios do
previsto inicialmente.

QUESTÃO 89
Nas 9 primeiras páginas de um romance, a quantidade de vezes que a palavra “amor” apareceu em cada página foi, respectivamente, 5, 18, 0, 5, 6, 5, 1, 0 e 5. A média aritmética, a moda
e a mediana desse conjunto de valores são, respectivamente:
a 5, 5 e 5.
b 5, 18 e 4,5.
c 4,5, 5 e 4,5.
d 6,43, 0 e 5.
e 6,43, 5 e 5.

QUESTÃO 90
Jorge postou um vídeo na internet, que “viralizou”. No dia
1o de dezembro foram 4 visualizações e, a cada dia, o número
de visualizações dobrava em relação ao dia anterior. Assim, ao
final do dia 10 de dezembro, o número de visualizações do vídeo de Jorge era:
a 4.100
b 4.096
c 4.092
d 4.088
e 4.084
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Rascunho da redação
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