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A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua 

portuguesa sobre o tema “A importância do cidadão crítico na sociedade brasileira”, 

apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e 
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  
 
TEXTO I  
A manipulação de textos, de filmes e de imagens tem como fim influenciar sublinarmente as pessoas, 
com fins de propagar uma ideologia (um sistema de ideias), ou alcançar a médio ou longo prazo, a um 
fim específico. Os pais devem estar atentos para formar os critérios dos filhos, para que possam estar 
vacinados contra a manipulação. Em alguns filmes, por exemplo, são apresentados costumes que em 
nada se aproximam da realidade comum da sociedade. Se não prevenimos continuamente nossos 
filhos, eles se deixarão influenciar muito facilmente.  

PESSOA, A. Manipulação. Disponível em: www.portaldafamilia.org  Acesso em: 26 out. 2015 (adaptado)  
TEXTO II  

 

Disponível em: www.diarioliberdade.org. Acesso em: 26 out. 2015. 

 

 

TEXTO III 

 

Disponível em: www.canalrioclaro.com.br. Acesso em: 26 out. 2015.  

  

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

http://www.portaldafamilia.org/
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TEXTO IV  

A população é facilmente influenciada pela mídia principalmente quando está relacionada a novelas. Nestas, heróis 

nacionais são criados – ficcionais ou não. Acaba uma novela e inicia outra e os modelos de comportamentos, 

beleza, moda e outros vão se alterando. Mudam os personagens, a trama e os assuntos abordados e a sociedade 

vai respondendo a este estímulo produzido. Os padrões difundidos são copiados e seguidos, porém, as 

pessoas não conseguem adaptá-los a uma vida real, o que gera ansiedade, angústia e frustração. A 

mídia em nossas vidas: informação ou manipulação?.  
Disponível em: www.elo.com.br. Acesso em: 26 out. 2015 (adaptado).  

 

TEXTO V  

Originalidade marcada, só nos homens da roça que não leem jornais. Ideias próprias, ponto de vista únicos, 

personalíssimos, e a sublime coragem do pitoresco mental. Nas cidades grandes o jornal ingerido pela manhã 

desoriginaliza, bota-nos a todos bitolados pela mesma regra de pensar. A opinião pública só existe nos lugarejos. 

Nas capitais desaparece substituídas pela opinião que se publica.  

LOBATO, M. Originalidade. São Paulo, Editora Globo, 2008 (adaptado). 

 

 

INSTRUÇÕES : 

 O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 

 O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 

 A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o 

número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.  

 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

 

 tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuficiente”. 

 fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 

 apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos. 

 apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.   
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 
TECNOLOGIAS 
 
QUESTÕES de 91 a 95 (opção inglês) 

 
 
 
 

 

QUESTÃO 91   

 
As I began to love myself I 
quit stealing my own time, 
and I stopped designing 
huge projects for the future. 
Today, I only do what brings 
me joy and happiness, 
things I love to do and 
that make my heart cheer, 
and I do them in my own way 
and in my own rhythm. Today I 
call it “simplicity”. 

  
http://www.goodreads.com/quotes/809976-as-i-

began-to-love-myself-i-found-that-anguish 
Charles Chaplin, além de um talentoso cineasta e 
ator, que revolucionou o cinema com seus filmes 
extraordinários, também exerceu contribuição rica na 
área literária e musical.  O poema acima foi escrito 
por Chaplin, assim como vários outros.  Ao lê-lo e 
interpretá-lo, é correto afirmar que o autor 
 
A. se mostra confiante no seu tempo presente e não 

aparenta nenhum arrependimento do passado. 
B. comenta sobre seus atos passados, 

evidenciando que eles foram realizados de forma 
espontânea, sem planejamentos cuidadosos. 

C. escreve sobre fatos que acontecem na sua vida 
atual, tendo em vista o tempo verbal 
predominantemente usado. 

D. demonstra uma preocupação com seu futuro, 
uma vez que não havia se preocupado em 
planejar sua vida de maneira satisfatória no 
passado. 

E. transmite com o poema que atualmente leva uma 
vida mais simples e voltada ao seu bem-estar, 
sem preocupar-se muito com o futuro. 

 
 

QUESTÃO 92   

One day a week can make a world of difference 

 

To get involved go to 
meatfreemondays.com 

 
“Meat Free Monday aims to raise awareness of the 
environmental impact of eating meat, and to 
encourage people to help slow climate change, 
preserve precious natural resources and benefit their 
health by having at least one “Meat Free” day every 
week. It’s easy... Join us!” 

Paul, Mary & Stella McCartney 
 
Ao optar em aderir à campanha proposta pela família 
McCartney , a pessoa 
 
A. contribuirá para a preservação dos mananciais 

dos principais rios do mundo. 
B. melhorará a saúde por se manter livre de carnes 

por pelo menos um dia por semana. 
C. diminuirá as emissões dos gases responsáveis 

pelo aquecimento global. 
D. evitará de forma radical a matança desenfreada 

de animais para consumo humano. 
E. causará uma profunda crise financeira nas 

empresas alimentícias, principais responsáveis 
pelas mudanças climáticas. 

 

  

http://www.goodreads.com/quotes/809976-as-i-began-to-love-myself-i-found-that-anguish
http://www.goodreads.com/quotes/809976-as-i-began-to-love-myself-i-found-that-anguish
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QUESTÃO 93 
The Logical Song 
Supertramp 
   
When I was young 
It seemed that life was so wonderful 
A miracle, oh it was beautiful, magical 
And all the birds in the trees 
Well they'd be singing so happily 
Oh, joyfully, playfully, watching me 
But then they sent me away 
To teach me how to be sensible 
Logical, oh responsible, practical 
And they showed me a world 
Where I could be so dependable 
Oh, clinical, intellectual, cynical 
 
There are times when all the world's asleep 
The questions run too deep 
For such a simple man 
Won't you, please, please, tell me what we've learned 
I know it sounds absurd 
But please tell me who I am 

https://www.letras.mus.br/supertramp/39228/ 

 
Letras de música podem servir como instrumento de 
reflexão e conter mensagens sobre as mais diversas 
facetas da vida das pessoas. Analisando-se parte da 
letra da música anterior, da banda inglesa 
Supertramp, percebe-se o relato de alguém  
 

A. que não admite envelhecer. 

B. que condena a inocência inerente aos primeiros 
anos de vida. 

C. que se vê obrigado a perder a inocência e o 
idealismo quando é mandado para estudar longe 
de casa. 

D. que se revolta com o sistema de ensino que 
obriga as crianças a aceitarem idealismos 
capitalistas. 

E. que se perde no mundo por falta de uma 
educação coerente e minimamente aceitável. 

   

QUESTÃO 94 
Have you already set your goals for the New Year? 
Do you want to lose 10 kilos, run a marathon or speak 
fluent English? Some experts believe that you need 
systems, not goals. A system is something you do on 
a regular basis. This means focusing on what you can 
control (your actions) rather than what you can’t (the 
unpredictable). For example, don’t focus on losing 10 
kilos, focus on shopping for healthy food and cooking 
something light every day. Don’t focus on the 
marathon; focus on the training schedule. Invent a 
system to improve your English, one step at a time. 
Good luck! 

https://tinytexts.wordpress.com/tag/goals/ 

 
Um dos desejos mais comuns em pessoas com 
saúde mental adequada é o de sempre melhorar, em 
qualquer aspecto. Um dos momentos em que esse 
desejo, muitas vezes atrapalhado pela luta diária, é o 
final do ano, quando se criam as metas para o ano 
que vai surgir. O texto anterior nos fornece uma ideia 
um pouco diferente da que geralmente temos em 
relação a essas metas, que é  
 
A. criar sistemas, ao invés de objetivos, pois uma 

vez que planejamos algo para alcançar tais 
objetivos, eles não se tornam tão inacessíveis. 

B. pensar em objetivos plausíveis, mas fáceis de 
serem alcançados , de modo que durante o ano 
não se perca a vontade de alcançá-los. 

C. nunca pensar em objetivos para o ano que vai 
chegar, pois isso pode gerar uma expectativa por 
algo que não pode ser alcançado, causando um 
efeito contrário ao desejado. 

D. priorizar o aprendizado de um novo idioma, 
preferencialmente o inglês, uma vez que esse 
conhecimento pode ser útil na aquisição dos 
objetivos. 

E. Nunca se preocupar com as ações, e sim com os 
resultados, pois quando almejamos o resultado, 
sabemos exatamente quais as melhores atitudes 
a serem tomadas. 

 
 
  

https://www.letras.mus.br/supertramp/39228/
https://tinytexts.wordpress.com/tag/goals/
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QUESTÃO 95 

Solar Impulse attempts to cross weather 
front 
A solar-powered plane that is attempting to cross the 
Pacific Ocean is encountering its first weather front. It 
will have to navigate a route through the wall of clouds 
and rain to continue its epic journey to Hawaii. Solar 
Impulse took off from Japan's Nagoya Airfield at 
18:03 GMT on Sunday, and is expected to spend 
about 120 hours in the air. It will have to cross another 
front on the fourth or fifth day of the flight. The plane 
has now entered US airspace, and has set the record 
for the longest flight made by a solar plane. If the pilot, 
Solar Impulse co-founder Andre Borschberg, 
completes the journey, he will also have achieved the 
longest-duration solo flight in aviation history. 

Disponível em: http://www.bbc.com/news/science-environment-
33334140 

Acesso em 22/04/2016. 

Nos últimos anos o Homem tem tentado encontrar 
soluções para o problema da poluição e do gasto 
excessivo de combustíveis fósseis, o que pode, em 
pouco tempo, levar a um caos total na vida dos 
cidadãos do planeta Terra. A passagem acima, no 
entanto, nos mostra que 

 
A. algumas ideias são bem aceitas por 

determinados segmentos da sociedade. 
B. a energia solar dificilmente pode ser aceita como 

uma solução definitiva para substituir 
combustíveis fósseis em aviões, por exemplo. 

C. algumas boas ideias podem ter que sofrer 
ajustes para melhor se adaptarem às barreiras 
naturais que dificultem sua execução. 

D. ainda estamos muito longe de acharmos uma 
solução definitiva para o problema da poluição 
causada pelos aviões comerciais. 

E. a intenção dos pesquisadores é apenas bater 
recordes pessoais, e não achar soluções para os 
problemas do planeta. 

 

QUESTÕES de 91 a 95 (opção espanhol) 

QUESTÃO 91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Comer sin miedo analizo toda la evidencia 
científica que hay detrás de la información que nos 
llega sobre la comida, separando el grano de la paja, 
pero contado con un estilo irónico y divertido, 
huyendo de la fría prosa científica. Sin renunciar ni 
un ápice al rigor, trato de dar los argumentos para 
que tomemos conciencia de que en los países 
desarrollados tenemos la suerte de disfrutar de la 
comida a un precio más asequible y más segura que 
en cualquier momento anterior de la historia. De 
hecho la epidemia de obesidad y diabetes es debido 
a que elegimos mal la comida. Tenemos que 
preocuparnos de comer más verdura y menos grasas 
saturadas. La nutrición no es una cuestión de 
alimentos buenos y malos, sino de dietas 
equilibradas. 
Disponível em: http://www.losproductosnaturales.com/Fragmento  

Acesso em: 25 de abril 2014. 

 
Em seu livro Comer sin miedo, J.M.Mulet discute de 
maneira irônica e divertida a questão da alimentação.  
De acordo com o trecho apresentado, uma ideia 
defendida por pelo autor é que  
 
A. comer bem e de maneira mais segura está mais 

barato que nunca.  
B. culpar alimentos gordurosos pela epidemia de 

obesidade é um erro. 
C. garantir a qualidade dos alimentos é uma 

preocupação da vida moderna. 
D. renunciar a alimentos transgênicos é uma 

medida urgente a ser adotada. 
E. alimentar-se bem é uma maneira de se evitar o 

aparecimento do diabetes.  

http://www.bbc.com/news/science-environment-33334140
http://www.bbc.com/news/science-environment-33334140
http://www.losproductosnaturales.com/Fragmento%20%20Acesso
http://www.losproductosnaturales.com/Fragmento%20%20Acesso
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QUESTÃO 92 

 
Disponível em: http://www.gocomics.com/espanol/calvinandhobbesespanol/2014/04/12.  

Acesso em: 20 de abril 2014.  

 

Tirinhas de histórias em quadrinhos podem ganhar vários sentidos a partir do desejo de seu criador. 

Na tirinha apresentada, há uma ironia que é representada pelo fato do garoto 

 

A. comparar a falta de um livro com instruções para uma bomba caseira com a falta de leitura das pessoas. 

B. justificar que crianças não lêem uma vez que não encontram a seu dispor os livros que gostariam de ler.  

C. solicitar, por telefone, um livro que mostre o passo a passo para a construção de uma bomba caseira. 

D. precisar repetir seu pedido a seu interlocutor uma vez que este se mostra incrédulo diante de seu pedido. 

E. insistir para que procurem pelo livro desejado por ele em outras unidades da biblioteca da cidade. 

 

http://www.gocomics.com/espanol/calvinandhobbesespanol/2014/04/12
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QUESTÃO 93 

 
Disponível em: http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-04-03&dtB=03-04-2014%200:00:00&PaginaId=14&bodyid=1. 

Acesso em: 03 de abril 20 

Diariamente surgem no mercado novos produtos que visam combater alguma doença. Neste texto, o produto está 

indicado para aqueles que sofrem com a alergia. 

 

Desta forma, o objetivo principal da notícia é informar sobre a criação de um medicamento novo que  

 

A. promove tratamento eficaz para diversos tipos de alergias.  

B. diminui alguns sintomas como tosse, espirro e nariz entupido. 

C. ameniza alguns dos sintomas que são provocados pela alergia. 

D. aumenta em até 30% a chance de não se desenvolver alergia. 
E. tem garantia comprovada pela agência americana FDA. 

  

http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2014-04-03&dtB=03-04-2014%200:00:00&PaginaId=14&bodyid=1
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QUESTÃO 94 

 
 Sí, La gente tiene fiebre, fiebre por descargarse WhatsApp. El grado de enfermedad puede conocerse 
cuando empiezas a recibir mensajes de toda su familia. Si tu madre no te llama para saber si vas a comer y te 
manda un WhatsApp acompañado de una foto del menú o tu abuelo te pides que descargues el “guasap”, es que 
ya están todos contagiados. 
 Hoy en día es muy común ver a grupo de amigos reunidos  en un bar y que no estén dialogando entre sí, 
sino usando cada uno su teléfono móvil para mandarse mensajes por el WhatsApp. La adición de algunos por el 
WhatsApp llega a convertirse en una enfermedad. La aplicación de mensajes instantáneos acaba de alcanzar la 
friolera cifra de 430 millones de abonados, según ha manifestado el consejero delegado de la empresa y 
cofundador, Jan Koum, en una conferencia en Munich. 
 Cada día, esta empresa de mensajería instantánea gestiona 18.000 millones de mensajes de entrada y 
36.000 millones de salida. En diciembre, informaron que había alcanzado la cifra de 400 millones, por lo que ha 
aumentado en 30 en solo un mes. Según GlobalWenIndex es la primera aplicación de mensajería instantánea pura  
más popular del mundo. 
 Seguramente su éxito se deba, en parte, a que no permiten la inclusión de publicidad, juegos y otras 
características que suelen resultar molestas para el usuario.  

Disponível em: http://www.loperadigital.com. Acesso em: 24 de abril 2014.   

 
Alguns programas se destacam mais que outros na internet. Mas há o consenso de que redes sociais 
são um fenômeno sem volta atrás. O texto apresentado trata de um desses fenômenos. Para resumir e 
apresentar o tema que está sendo  tratado, seu título pode ser  
 
A. A febre do momento chamada WhatsAPP. 

B. O perigo iminente por trás das redes sociais. 

C. A transformação provocada pela internet. 

D. O mundo se volta contra as redes sociais. 

E. A rede WhatsApp desbanca o Facebook. 

 
  

http://www.loperadigital.com/
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QUESTÃO 95 

 
http://www.lasleyendas.es/pages/118/Lo-que-opinan-de-nosotros.html 

 
A internet vem se tornando um meio muito usado para pesquisas nas mais diversas áreas. Mas, é preciso estar 
alerta para fazer um uso correto de tal ferramenta. 
De acordo com a tirinha, comparando-se as falas entre o casal, percebe-se que as informações dadas pelo hotel 
são  
A. confiáveis, pois estão publicadas em sua página oficial 
B. reais, uma vez que se explica de maneira clara qual a situação do hotel 
C. duvidosas, pois estão em desacordo com a opinião dos clientes 
D. positivas, pois encontram respaldo na opinião dos clientes 
E. atraentes, pois são compartilhadas pelos clientes 

 

 

  

http://www.lasleyendas.es/pages/118/Lo-que-opinan-de-nosotros.html
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

QUESTÕES DE 96 A 135 
 

QUESTÃO 96 

Leia o texto a seguir, fragmento da crônica Minhas férias, de Luis Fernando Veríssimo. 

 

Foi muito engraçado o dia em que minha mãe abriu a porta do carro bem devagar, espiando embaixo do 

banco com cuidado e perguntando “será que não tem cobra?”, e o meu pai perdeu a paciência e disse “entra no 

carro e vamos embora”, porque nós ainda nem tínhamos saído da garagem do edifício. 

Na estrada tinha tanto buraco que o carro quase quebrou, e nós atrasamos, e quando chegamos no lugar 

do camping já era noite, e o meu pai disse “este parece ser um bom lugar, com bastante grama e perto da água”, e 

decidimos deixar para armar a barraca no dia seguinte e dormir dentro do carro mesmo; só que não conseguimos 

dormir, porque o meu cachorro (Dogman) passou a noite inteira querendo sair do carro, mas a minha mãe não 

deixava abrirem a porta, com o medo de cobra; e no dia seguinte tinha a cara feia de um homem nos espiando 

pela janela, porque nós tínhamos estacionado o carro no quintal da casa dele, e a água que o meu pai viu era a 

piscina dele e tivemos que sair correndo. 
Minhas férias. O nariz e outras crônicas. São Paulo: Ática, 2002. P.17 

A repetição da conjunção “e” no texto lido atesta que, em termos estilísticos,  

A. a fuga à norma prejudica a expressividade. 

B. a plurissignificação desse conectivo 

C. há ansiedade no relato do narrador.  

D. há hegemonia do coloquial sobre o formal. 

E. o texto  reproduz a fala do garoto. 

QUESTÃO 97 

Leia a tira abaixo, de Fernando Gonsales. 

 
Disponível em http://forum.darkside.com.br/vb/comunidade/3077-niquel-nausea.html, acesso em 19 abr. 2015 

 

O humor da tira se confirma, sobretudo, pela 

 

A. aparência nervosa do camundongo. 

B. confusão feita entre rato e camundongo. 

C. insistência de uma palavra parônima. 

D. quebra de expectativa no segundo quadrinho. 

E. relação entre imagem e palavra. 

  

http://forum.darkside.com.br/vb/comunidade/3077-niquel-nausea.html
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QUESTÃO 98 

Leia o título do livro a seguir. 

 

O livro representado acima traz o depoimento de uma menina que morou na rua a partir dos oito anos. O título 

dessa obra exemplifica que o emprego de uma palavra em diferentes contextos pode assegurar-lhe rica 

significação. Esse fenômeno ocorre, no título do livro, com o verbo “dançar” que sai do campo semântico da arte 

para entrar no da 

A. comiseração. 

B. esperança. 

C. exclusão. 

D. sobrevivência. 

E. violência. 
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QUESTÃO 99 

Leia o poema a seguir. 

espero 

  

desde um telefonema 
até um poema  

espero 
nem que seja  
um problema  
esse tema 
que eu não toco 
não porque tema 
e sim 
porque não entra 
em nenhum esquema 

 

 

 

Na segunda estrofe, o uso do “porque” estabelece 

uma relação 

 

A. ambígua 
B. consecutiva. 
C. metalinguística. 
D. metafórica. 
E. metonímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espero 
dentro da noite 
algo que faça 
com que eu gema 

espero e tudo é espera 
nessa noite amena 

menos teu nome 
menos meu telefone 
menos este verso 
ou será um poema ? 

ALICE RUIZ S. 
Dois em um. São Paulo: Iluminuras, 2008. P. 100 
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QUESTÃO 100 

Leia o anúncio a seguir. 

 

Disponível em 

http//www.mppublicidade.com.br/image.php?url=trabalhos/origina

l/142.jpg&type=img 

 

A relação entre o destaque dado à palavra “outdoor” 
e o enunciado “Apareça” é o principal elemento 
persuasivo do anúncio. Isso ocorre porque o 
argumento se serve da concessão entre 
 

A. capacidade de divulgação do produto e 

empresa anunciante. 

B. empresa anunciante e empresa produtora do 
anúncio. 

C. instalação de anúncios e objetivo comunicativo 
do gênero anúncio. 

D. poluição visual e visibilidade na paisagem 
urbana. 

E. texto verbal e texto visual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 101 

Leia a tira a seguir, de Quino. 

 

 
Disponível em 

http://sociologiadodireitounesp.blogspot.com.br/2012_05_14_arc

hive.html, acesso em: 19/4/2015. 

 

A quebra de expectativa que gera o humor na tira 

acima tem gênese na oposição 

 

A. alienação x politização. 

B. concreto x abstrato. 

C. Essência x aparência. 

D. liberdade x opressão. 

E. maturidade x imaturidade. 

 

  

http://sociologiadodireitounesp.blogspot.com.br/2012_05_14_archive.html
http://sociologiadodireitounesp.blogspot.com.br/2012_05_14_archive.html
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QUESTÃO 102 

Leia o poema a seguir. 

 

Ocorrência 

Aí o homem sério entrou e disse: bom dia. 

Aí outro homem sério respondeu: bom dia. 

Aí a mulher séria respondeu: bom dia. 

Aí a menininha no chão respondeu: bom dia. 

Aí todos riram de uma vez 

Menos as duas cadeiras, a mesa, o jarro, as flores 

as paredes, o relógio, a lâmpada, o retrato, os livros 

o mata-borrão, os sapatos, as gravatas, as camisas, 

os lenços. 
Melhores poemas de Ferreira Gullar. 7 . ed. Seleção de Alfredo 

Bosi. São Paulo: Global, 2004. P. 54. 

 

No poema, a fala da menininha no chão, ao gerar 

risos, revela que 

 

A. a falta de diálogo é um fenômeno 

contemporâneo no ambiente familiar 

B. as personagens estão imersas em seus 

afazeres cotidianos. 

C. as relações sociais estão cada dia mais 

desgastadas. 

D. o cumprimento entre os adultos era uma mera 

formalidade. 

E. o relacionamento entre adultos e crianças 

resgata a afetividade. 

 

QUESTÃO 103 

Leia o cartaz a seguir. 

 
Disponível em http://www.clubedecriacao.com.br/novo/da-pra-

viver-na-cidade-com-um-pezinho-na-praia/, acesso em: 

19/4/2015. 

 

O uso do diminutivo pode assumir diferentes 

significados – afetividade, ironia, desagrado. Na 

propaganda das Havaianas, o acréscimo do sufixo ao 

substantivo “pé” fez, especialmente,  com que este 

assumisse o significado de  

 

A. carinho. 

B. intensidade. 

C. lugar. 

D. parcialmente. 

E. proximidade. 

 

  

http://www.clubedecriacao.com.br/novo/da-pra-viver-na-cidade-com-um-pezinho-na-praia/
http://www.clubedecriacao.com.br/novo/da-pra-viver-na-cidade-com-um-pezinho-na-praia/


                                                             

16 

 

QUESTÃO 104 

Leia o anúncio a seguir. 

 

 
Disponível em http//www.putasacada.com.br/câncer-laiaute-bahia 

 acesso em 19/4/2015 

 

Na parte inferior, lê-se: “Sem a sua ajuda, as 

vítimas do câncer têm muito mais a perder.” 

 

No cartaz publicitário em análise, a criatividade 

foi extremamente bem explorada. O sucesso 

deveu-se à combinação eficiente entre texto 

verbal e texto visual, a qual, no contexto, reitera 

a ideia de que as vítimas de câncer têm perdas  

 

A. abstratas e concretas. 

B. afetivas e econômicas. 

C. econômicas e socais. 

D. emocionais e sociais. 

E. perenes e efêmeras. 

 

 

QUESTÃO 105 

Leia o texto a seguir, atentando-se ao objetivo 

comunicativo dele. 

 

QUANTO MAIS CARO, MELHOR 

Qual o valor correto de uma obra de arte? Adam 

Smith, o pai do liberalismo econômico, dizia que 

ganhar dinheiro com arte é como submeter o talento 

à “prostituição pública”, e por isso o artista merece 

ser regiamente pago. Jean Jacques Rousseau, 

filósofo iluminista, achava que toda obra de arte é 

superfaturada porque está a serviço do desejo dos 

ricos fúteis de serem invejados. Francisco Pacheco, 

o pintor espanhol que ensinou Diego Velázquez a 

pintar, escreveu um tratado dizendo que o custo de 

produção de uma obra de arte decorre “do gênio e da 

perfeição da forma”. Na semana passada, a escultura 

“O Homem Caminhando I”, do suíço Alberto 

Giacometti, foi arrematada por 104,3 milhões de 

dólares, em Londres. É o mais alto preço já pago por 

uma obra de arte num leilão. O recorde anterior 

pertencia a uma tela de Pablo Picasso, “Menino com 

Cachimbo”, vendida por 104,1 milhões de dólares em 

Nova York, em 2004.  
(Revista Veja, 10/02/2010) 

Em relação à pergunta formulada no início do 

texto (valor da obra de arte), o autor: 

 

A. responde, apoiando-se nas ideias do pai do 

liberalismo econômico, cujo ponto de vista 

associa criticamente rentabilidade financeira de 

uma obra a mercantilização da produção 

artística.  

B. responde, apoiando-se nas ideias do filósofo 

iluminista, o qual vê, nas veleidades dos ricos ao 

provocar inveja, a existência de um sobrepreço 

na obra de arte.  

C. responde, apoiando-se nas ideias do pintor 

espanhol, cuja opinião se baseia em dados 

imponderáveis como talento do artista e 

qualidade da obra. 

D.  não responde, apenas abre um leque de visões 

sobre o tema, baseado em opiniões de pessoas 

com atividades diversas, procurando estabelecer 

uma relação entre arte e economia.  

E. não responde, mas crê que deva ser o mais alto 

preço possível, como ocorreu com a obra 

leiloada em Londres, comprovando uma relação 

direta entre arte e economia. 
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QUESTÃO 106 
A intenção dos atos de escrita e fala é estabelecer comunicação e, para que ela aconteça, é indispensável que a 
mensagem seja elaborada de forma compreensível. É nessa hora que lançamos mão de um recurso 
importantíssimo, a clareza textual. A clareza textual está relacionada à coerência e à coesão, dois recursos que 
não devem faltar em um bom texto. Ela diz respeito à maneira como as ideias são organizadas a fim de que o 
objetivo final seja alcançado: a compreensão textual. 
 
Assinale a opção abaixo que ilustra a definição de clareza textual apresentada acima. 
 
A. Garoto é abandonado em rodovia por ônibus escolar após mau comportamento em SP. Um garoto de 

dez anos foi deixado no meio de uma rodovia, em Boituva (121 km de SP), a cerca de 2 km da escola, pelo 
transporte escolar, como punição por mau comportamento, nesta terça-feira (7). 

B.  Bombardeio na Líbia foi intenso na segunda noite de ataque das forças de coalizão. A coalizão militar 
internacional que impôs uma zona de exclusão aérea na Líbia disparou entre 10 a 12 mísseis contra alvos 
durante a noite, segundo informações do porta-voz do Comando da áfrica, Vince Crawley.  

C. SP registra 32% de chuva mensal esperada em um dia, segundo Centro de Gerenciamento de 
Emergências. O CGE registrou um volume de 65 milímetros de chuva, em média, na cidade de São Paulo na 
segundafeira (13). Este número representa 32% do volume esperado para o mês de dezembro (201 
milímetros).  

D. PF prende procuradora acusada de corrupção no DF. A promotora Deborah Guerner foi presa pela Polícia 
Federal na manhã desta quarta-feira em Brasília. Ela é investigada por suspeita de tráfico de influência na 
operação Caixa de Pandora de 2009, que apura esquema de coleta e distribuição de propina.  

E. Andres Iniesta e David Villa viram estátua de cera na Espanha. O Museu de Cera de Madri inaugurou 
nesta terça-feira as estátuas de David Villa e Andres Iniesta, jogadores de futebol da seleção espanhola. 

 
 
QUESTÃO 107 

Leia o texto a seguir. 
 
On the road: o escapismo do século XX? 

O livro On the road ou Pé na estrada, como foi traduzido no Brasil, é a obra do escritor americano Jack 
Kerouac (1922 – 1969), que influenciou a geração beatnik nos anos 1960. 
 Partindo da experiência pessoal do autor, que cruzou os EUA em viagens de carona e trem à procura de 
novas experiências, a obra de Kerouac é um verdadeiro hino à liberdade e há mais de 50 anos vem influenciando 
gerações de jovens.  

Tirado de CEREJA, William Roberto. MAGALHAES, Tereza Cochar. Português: linguagens. São Paulo: Atual, 2012. 

 
O primeiro parágrafo do texto não segue com rigor a clareza textual. Essa imprecisão comunicativa foi, 
especificamente, gerada pelo/pela 
 
A. colocação da vírgula antes do relativo “que”. 
B. escolha dos parênteses ao invés de travessão. 
C. má ordenação dos termos na frase. 
D. mau uso do pronome relativo. 
E. uso indevido do “como” com valor conformativo.
 

 

  

http://www.mundoeducacao.com/redacao/coesao-coerencia.htm
http://www.mundoeducacao.com/redacao/como-produzir-um-bom-texto.htm
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Leia o texto a seguir para responder às questões 108 
e 109. 

Numa sociedade fortemente hierarquizada, 
onde as pessoas se ligam entre si e essas ligações 
são consideradas como fundamentais (valendo mais, 
na verdade, do que as leis universalizantes que 
governam as instituições e as coisas), as relações 
entre senhores e escravos podiam se realizar com 
muito mais “intimidade, confiança e consideração”. 
Aqui, o senhor não se sente ameaçado ou culpado 
por estar submetendo um outro homem ao trabalho 
escravo, mas, muito pelo contrário, ele vê o negro 
como seu “complemento natural”, como um “outro” 
que se dedica ao trabalho duro, mas complementar 
às suas próprias atividades que são as do espírito. 
Assim a lógica do sistema de relações sociais no 
Brasil é a de que pode haver intimidade entre 
senhores e escravos, superiores e inferiores, porque 
o mundo está realmente hierarquizado, tal qual o céu 
da Igreja Católica, também repartido e totalizado em 
esferas, círculos, planos, todos povoados por anjos, 
arcanjos, querubins, santos de vários méritos etc., 
sendo tudo consolidado na Santíssima Trindade, 
todo e parte ao mesmo tempo; igualdade e hierarquia 
dados simultaneamente. O ponto crítico de todo 
nosso sistema é a sua profunda desigualdade.(...)  

Neste sistema, não há necessidade de 
segregar o mestiço, o mulato, o índio e o negro, 
porque as hierarquias asseguram a superioridade do 
branco como grupo dominante. 

 (Roberto da Matta, Relativizando - Uma Introdução à 
Antropologia Social) 

 
QUESTÃO 108 
“igualdade e hierarquia dados simultaneamente. 
O ponto crítico de todo nosso sistema é a sua 
profunda desigualdade.”  
 
No contexto, ao fazer essa afirmação, o autor dá 
a entender que  
 
A. caiu em contradição nos seus postulados.  
B. hierarquia e desigualdade são antônimos.  
C. hierarquia deveria ser simultânea a 

desigualdade.  
D. o ponto crítico da igualdade é a desigualdade.  
E. a igualdade a que se refere é apenas aparente. 

 

 
QUESTÃO 109 
O vocábulo “Aqui” no segundo período se reporta a 
 
A. “relações entre senhores e escravos”  
B. “sociedade fortemente hierarquizada” 
C. “leis universalizantes”  
D. “instituições e coisas”  
E. “trabalho duro” 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões 110 
e 111. 

O PATO SOCIAL  
Amigos que atuam no mercado editorial e na 

imprensa de Lisboa, externando com bom humor a 
sua indignação, argumentavam: “Queremos 
igualdade de condições e direitos. Se não podemos 
ser ‘exactos’ em nosso idioma, então vocês não 
podem ter um ‘pacto’, mas, sim, um pato social”. 

 Avicultura sociopolítica à parte, os lusos, a 
despeito de seus questionamentos, e os demais 
governos da Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, com exceção de Angola, já ratificaram o 
acordo ortográfico. O mais importante de tudo isso é 
entender que as mudanças que unificaram a 
ortografia não alteraram a gramática e a riqueza do 
português, com sua multiplicidade de expressões 
homônimas e parônimas e infinitas possibilidades 
sintáticas para a composição das frases e sentenças. 

 Ademais, o alto grau de redundância 
linguística de nosso idioma permite que os textos 
sejam lidos rapidamente e na diagonal, sem prejuízo 
de se assimilar a informação mínima, e também 
facilita o mecanismo da previsibilidade (ou seja, 
mesmo quando faltam letras numa palavra, o leitor 
consegue ler de maneira correta). Tudo isso vai a 
favor do consenso nacional quanto à necessidade de 
estimular a leitura.  

Considerando a adequada e rápida 
adaptação do Brasil e levando-se em conta que até 
os portugueses já ratificaram o acordo ortográfico, 
são incompreensíveis as propostas que às vezes 
surgem no nosso Legislativo ou na retórica de 
pretensos estudiosos do tema, de se produzirem 
novas mudanças. 

 (Karine Pansa, 
Folha de SP, adaptado, 

19.08.2014) 

 

 

QUESTÃO 110 
Pode-se afirmar que segundo a autora do texto: 
 
A. a elevada redundância linguística trabalha a 

favor da contextualização do vocábulo.  
B. a supressão de uma letra altera totalmente o 

significado de uma palavra.  
C. o leitor possui uma capacidade limitada de 

previsibilidade para uma palavra.  
D. a rápida adaptação do Brasil ao acordo 

ortográfico estimulou novas propostas pelo 
Legislativo.  

E. novas mudanças linguísticas deveriam ser 
encaminhadas às autoridades para estimular a 
leitura no país. 
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QUESTÃO 111 

Na última linha, o segmento “retórica de pretensos 

estudiosos do tema” possui um tom 

 

A. de elogio, significando a arte de convencer de 

pesquisadores sábios.  

B. exortativo, significando detentores do saber que 

possuem o dom da oratória.  

C. irônico, significando o discurso pomposo de 

supostos estudiosos.  

D. pejorativo, significando esforçados estudantes 

com surpreendente eloquência.  

E. crítico, significando o discurso ardiloso de 

linguistas soberbos. 

 

QUESTÃO 112 

Leia o excerto textual a seguir. 

 

(...) era o Leonardo Pataca. Chamavam assim a uma 

rotunda e gordíssima personagem de cabelos 

brancos e carão avermelhado, que era o decano da 

corporação, o mais antigo dos meirinhos ¹ que viviam 

nesse tempo. (...) Fora Leonardo algibebe ² em 

Lisboa, sua pátria; aborreceu-se porém do negócio, 

e viera ao Brasil. Aqui chegando, não se sabe por 

proteção de quem, alcançou o emprego de que o 

vemos empossado, e que exercia, como dissemos, 

desde tempos remotos. 
 (Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antonio de 

Almeida) 

 

 ¹meirinho = funcionário da justiça. 

 ²algibebe = vendedor de roupas baratas; mascate. 

 

Na frase: “Fora Leonardo algibebe ² em Lisboa, 

sua pátria;...”, a forma verbal em negrito pode 

ser substituída, sem prejuízo de sentido, por 

 

A. tinha ido 

B. tinha sido  

C. seria  

D. foi  

E. iria 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões  

113 e 114. 

 

Unplugged  

Rio de Janeiro – Você  entra em qualquer restaurante 

a quilo e, para não perder tempo comendo, encontra 

tomadas por toda parte para, se quiser, ligar o 

notebook e continuar trabalhando. Não será por falta 

delas que você deixará de participar de uma 

conferência na hora do almoço com 20 outros 

executivos, cada qual numa cidade ou, cuíca, país. 

 Mas, supondo que considere a hora do 

almoço sagrada e recuse a trabalhar e mastigar ao 

mesmo tempo, há sempre o recurso de ligar o iPod e 

se isolar. Assim, alheio ao mundo exterior, você 

poderá engolir uma suave salada de faufilhas com 

breufas e relaxar ouvindo as 948 melhores faixas do 

Metállica estocadas no aparelhinho plugado à sua 

orelha.  

Bem, não é preciso ser tão radical e cortar as 

pontes com o mundo. Afinal, existe o celular. Com ele 

você pode gerar, reproduzir, manipular, receber, 

transportar, corrigir, salvar, desenvolver, deletar, 

definir, ampliar, imprimir, personalizar e enviar uma 

quantidade ilimitada de informações ou imagens 

inúteis. Pode também fotografar sem querer o próprio 

tímpano. Pode ainda telefonar para o escritório e se 

inteirar das últimas que aconteceram desde que você 

saiu de lá há cinco minutos.  

Some a isso os aparelhos de TV ligados 

neste e em outros restaurantes, botequins, hospitais, 

academias, bancos, shoppings, elevadores, vans, 

táxis, aeroportos e aviões. É um bombardeio de 

informação, pior do que qualquer blitzkrieg da 

Segunda Guerra. Nesta, ao menos, podia-se correr 

para os abrigos.  

Há uma nova meta pela qual lutar. Todo ser 

humano deveria ter direito a xis minutos diários de 

exclusividade dos próprios sentidos, sem precisar 

plugá-los a nenhuma geringonça do demônio ou 

deixá-los ser invadidos e envenenados por imagens 

e sons que ninguém pediu para existir.  
(Rui Castro, Folha de S.Paulo) 

 
,  
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QUESTÃO 113 

O título “Unplugged” se justifica pelo fato de o autor considerar que 

 

A. Todo ser humano não consegue ficar alheio ao que se passa no mundo exterior.  

B. Todo ser humano deveria ficar totalmente desligado dos fatos do mundo.  

C. Todo ser humano deveria ter uma parte do seu tempo desligado das informações mundiais.  

D. Nenhum ser humano consegue ficar totalmente livre do que acontece no mundo.  

E. Nenhum ser humano consegue ser tão radical a ponto de ignorar o noticiário sobre o mundo. 

 

QUESTÃO 114 

No trecho do último parágrafo: “...sem precisar plugá-los a nenhuma geringonça do demônio...”, o termo 

em negrito é:  

A. um pronome demonstrativo e substitui “minutos”.  

B. um pronome oblíquo e substitui “diários”.  

C. um pronome reto e substitui “sentidos”.  

D. um pronome oblíquo e substitui “minutos”.  

E. um pronome oblíquo e substitui “sentidos”. 

QUESTÃO 115 

 
A principal graça da tira se deve ao fato de: 

A. Hagar se mostrar indiferente às críticas feitas por sua esposa Helga. 

B. Hagar ter interpretado como a sua situação no casamento, ou seja, de infelicidade, as queixas de Helga.  

C. Helga demonstrar ter feito no casamento uma escolha errada de parceiro.  

D. Helga lamentar não ter se casado com sir Crandell Parker III, ou seja, alguém supostamente melhor que o 

marido Hagar. 

E. Helga se mostrar agressiva ao jogar objetos sobre Hagar. 

 

 

  



                                                             

21 

 

QUESTÃO 116 
Das irmãs 
os meus irmãos sujando-se 
na lama 
e eis-me aqui cercada 
de alvura e enxovais 
eles se provocando e provando 
do fogo 
e eu aqui fechada 
provendo a comida 
eles se lambuzando e arrotando 
na mesa 
e eu a temperada 
servindo, contida 
os meus irmãos jogando-se 
na cama 
e eis-me afiançada 
por dote e marido 

QUEIROZ, S. O sacro ofício. Belo Horizonte: Comunicação, 1980. 

O poema de Sonia Queiroz apresenta uma voz lírica feminina que contrapõe o estilo de vida do homem ao modelo 
reservado à mulher. Nessa contraposição, ela conclui que: 
 
A. a mulher deve conservar uma assepsia que a distingue de homens, que podem se jogar na lama.  
B. a palavra “fogo” é uma metáfora que remete ao ato de cozinhar, tarefa destinada às mulheres.  
C. a luta pela igualdade entre os gêneros depende da ascensão financeira e social das mulheres. 
D. a cama, como sua “alvura e enxovais”, é um símbolo da fragilidade feminina no espaço doméstico. 
E. os papéis sociais destinados aos gêneros produzem efeitos e graus de autorrealização desiguais.  

  
QUESTÃO 117 
Texto I 
Principiei a leitura de má vontade. E logo emperrei na história de um menino vadio que, dirigindo-se à escola, se 
retardava a conversar com os passarinhos e recebia deles opiniões sisudas e bons conselhos. Em seguida vinham 
outros irracionais, igualmente bem-intencionados e bem falantes. Havia a moscazinha que morava na parede de 
uma chaminé e voava à toa, desobedecendo às ordens maternas, e tanto voou que afinal caiu no fogo. Esses 
contos me intrigaram com o [livro] Barão de Macaúbas. Infelizmente um doutor, utilizando bichinhos, impunha-nos 
a linguagem dos doutores. — Queres tu brincar comigo? O passarinho, no galho, respondia com preceito e moral, 
e a mosca usava adjetivos colhidos no dicionário. A figura do barão manchava o frontispício do livro, e a gente 
percebia que era dele o pedantismo atribuído à mosca e ao passarinho. Ridículo um indivíduo hirsuto e grave, 
doutor e barão, pipilar conselhos, zumbir admoestações. 

RAMOS, G. Infância. Rio de Janeiro: Record, 1986 (adaptado). 
Texto II 
Dado que a literatura, como a vida, ensina na medida em que atua com toda sua gama, é artificial querer que ela 
funcione como os manuais de virtude e boa conduta. E a sociedade não pode senão escolher o que em cada 
momento lhe parece adaptado aos seus fins, enfrentando ainda assim os mais curiosos paradoxos, pois mesmo 
as obras consideradas indispensáveis para a formação do moço trazem frequentemente o que as convenções 
desejariam banir. Aliás, essa espécie de inevitável contrabando é um dos meios por que o jovem entra em contato 
com realidades que se tenciona escamotear-lhe. 

CANDIDO, A. A literatura e a formação do homem. Duas Cidades. São Paulo: Ed. 34, 2002 (adaptado). 
Os dois textos acima, com enfoques diferentes, abordam um mesmo problema, que se refere, simultaneamente, 
ao campo literário e ao social. Considerando-se a relação entre os dois textos, verifica-se que eles têm em comum 
o fato de que 
A. tratam do mesmo tema, embora com opiniões divergentes, expressas no primeiro texto por meio da ficção e, 

no segundo, por análise sociológica.    
B. foi usada, em ambos, linguagem de caráter moralista em defesa de uma mesma tese: a literatura, muitas 

vezes, é nociva à formação do jovem estudante.    
C. são utilizadas linguagens diferentes nos dois textos, que apresentam um mesmo ponto de vista: a literatura 

deixa ver o que se pretende esconder.    
D. a linguagem figurada é predominante em ambos, embora o primeiro seja uma fábula e o segundo, um texto 

científico.    
E. o tom humorístico caracteriza a linguagem de ambos os textos, em que se defende o caráter pedagógico da 

literatura.   



 

22 

 

QUESTÃO 118 

Senhora, que bem pareceis!  

Se de mim vos recordásseis  

que do mal que me fazeis  

me fizésseis correção,  

quem dera, senhora, então  

que eu vos visse e agradasse.  

 

Ó formosura sem falha  

que nunca um homem viu tanto  

para o meu mal e meu quebranto!  

Senhora, que Deus vos valha!  

Por quanto tenho penado  

seja eu recompensado  

vendo-vos só um instante.  

 

De vossa grande beleza  

da qual esperei um dia  

grande bem e alegria,  

só me vem mal e tristeza.  

Sendo-me a mágoa sobeja,  

deixai que ao menos vos veja  

no ano, o espaço de um dia.  

 

Rei D. Dinis  
CORREIA, Natália. Cantares dos trovadores galego-portugueses. Seleção, introdução, notas e adaptação de Natália Correia. 

 2. ed. Lisboa: Estampa, 1978. p. 253.  

Quem te viu, quem te vê  

Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala  

Você era a favorita onde eu era mestre-sala  

Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua  

Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua  

 

Hoje o samba saiu procurando você  

Quem te viu, quem te vê  

Quem não a conhece não pode mais ver pra crer  

Quem jamais a esquece não pode reconhecer  

[...]  

Chico Buarque  

 

A cantiga do Rei D. Dinis, adaptada por Natália Correia, e a canção de Chico Buarque de Holanda 

expressam a seguinte característica trovadoresca:  

 

A. a vassalagem do trovador diante da mulher amada que se encontra distante.    
B. a idealização da mulher como símbolo de um amor profundo e universal.    
C. a personificação do samba como um ser que busca a plenitude amorosa.    
D. a possibilidade de realização afetiva do trovador em razão de estar próximo da pessoa amada.    
E. a realização do amor impossibilitado pela diferença entre as classes. 
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QUESTÃO 119 

Metáfora 
Gilberto Gil 
 
Uma lata existe para conter algo, 
Mas quando o poeta diz: “Lata” 
Pode estar querendo dizer o incontível 
Uma meta existe para ser um alvo, 
Mas quando o poeta diz: “Meta” 
Pode estar querendo dizer o inatingível 
Por isso não se meta a exigir do poeta 
Que determine o conteúdo em sua lata 
Na lata do poeta tudonada cabe, 
Pois ao poeta cabe fazer 
Com que na lata venha caber 
O incabível 
Deixe a meta do poeta não discuta, 
Deixe a sua meta fora da disputa 
Meta dentro e fora, lata absoluta 
Deixe-a simplesmente metáfora. 

Disponível em: 
http://www.letras.terra.com.br. Acesso em: 5 fev. 

2009. 
 

A metáfora é a figura de linguagem identificada pela 
comparação subjetiva, pela semelhança ou analogia 
entre elementos. O texto de Gilberto Gil brinca com a 
linguagem remetendo-nos a essa conhecida figura. 
O trecho em que se identifica a metáfora é:  
 
A. “Uma lata existe para conter algo”.    
B. “Mas quando o poeta diz: ’Lata’”. 
C. “Uma meta existe para ser um alvo”.     
D. “Por isso não se meta a exigir do poeta”.    
E. “Que determine o conteúdo em sua lata”.    
   
 

QUESTÃO 120 
Descrição da Cidade de Sergipe d’El-Rei 
 
Três dúzias de casebres remendados, 
Seis becos, de 1mentrastos entupidos, 
Quinze soldados, rotos e despidos, 
Doze porcos na praça bem criados. 
 
Dois conventos, seis frades, três letrados, 
Um juiz, com bigodes, sem ouvidos, 
Três presos de piolhos carcomidos, 
Por comer dois meirinhos esfaimados. 
 
As damas com sapatos de 2baeta, 
Palmilha de tamanca como frade, 
Saia de 3chita, cinta de raqueta. 
 
O feijão, que só faz 4ventosidade 
Farinha de pipoca, pão que greta, 
De Sergipe d’El-Rei esta é a cidade. 
 

(DIMAS, Antônio. Gregório de Matos. São Paulo: 
Nova Cultural, 1988.) 

1mentrasto: tipo de erva 
2baeta: tecido felpudo 
3chita: tecido de algodão de pouco valor 
4ventosidade: que provoca flatulência 
 
Pela leitura do soneto, o poeta 
  

A. critica veladamente o governo português por ter 
escolhido essa cidade para ser a sede 
administrativa da colônia.    

B. escreve esse poema para expor as angústias 
vividas durante o período em que cumpria a 
primeira ordem de desterro.    

C. comenta a elegância e a sensualidade das 
damas, visto que sempre apreciou as mulheres 
brasileiras.    

D. lamenta a inexistência de instituições religiosas, 
pois elas organizariam moralmente a cidade.    

E. descreve as condições do local, mostrando que 
os habitantes vivem rusticamente e com poucos 
recursos.    
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QUESTÃO 121 
Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo e, assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até 
parar, encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando, sentou-se na calçada, ainda úmida da chuva, 
e descansou na pedra o cachimbo. 
Dois ou três passantes rodearam-no e indagaram se não se sentia bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, não 
se ouviu resposta. O senhor gordo, de branco, sugeriu que devia sofrer de ataque. 

TREVISAN, D. Uma vela para Dario. Cemitério de Elefantes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964 
(adaptado). 

No texto, um acontecimento é narrado em linguagem literária. Esse mesmo fato, se relatado em versão jornalística, 
com características de notícia, seria identificado em:  
 
A. Aí, amigão, fui diminuindo o passo e tentei me apoiar no guarda-chuva... mas não deu. Encostei na parede e 

fui escorregando. Foi mal, cara! Perdi os sentidos ali mesmo. Um povo que passava falou comigo e tentou me 
socorrer. E eu, ali, estatelado, sem conseguir falar nada! Cruzes! Que mal!    

B. O representante comercial Dario Ferreira, 43 anos, não resistiu e caiu na calçada da Rua da Abolição, quase 
esquina com a Padre Vieira, no centro da cidade, ontem por volta do meio-dia. O homem ainda tentou apoiar-
se no guarda-chuva que trazia, mas não conseguiu. Aos populares que tentaram socorrê-lo não conseguiu dar 
qualquer informação.    

C. Eu logo vi que podia se tratar de um ataque. Eu vinha logo atrás. O homem, todo aprumado, de guarda--chuva 
no braço e cachimbo na boca, dobrou a esquina e foi diminuindo o passo até se sentar no chão da calçada. 
Algumas pessoas que passavam pararam para ajudar, mas ele nem conseguia falar.    

D. Vítima 
Idade: entre 40 e 45 anos 
Sexo: masculino 
Cor: branca 
Ocorrência: Encontrado desacordado na Rua da Abolição, quase esquina com Padre Vieira.  
Ambulância chamada às 12h34min por homem desconhecido. A caminho.    

E. Pronto socorro? Por favor, tem um homem caído na calçada da rua da Abolição, quase esquina com a Padre 
Vieira. Ele parece desmaiado. Tem um grupo de pessoas em volta dele. Mas parece que ninguém aqui pode 
ajudar. Ele precisa de uma ambulância rápido. Por favor, venham logo!     

 
QUESTÃO 122 
MULHER  
(Emílio Santiago) 
Não sei que intensa magia, teu corpo irradia 
Que me deixa louco assim, mulher 
Não sei, teus olhos castanhos, profundos, estranhos 
Que mistério ocultarão, mulher 
Não sei dizer 
Mulher, só sei que sem alma 
Roubaste-me a calma e aos teus pés eu fico a implorar 
O teu amor tem um gosto amargo e eu fico sempre a chorar nesta dor 
Por teu amor, por teu amor mulher 

Durante séculos e séculos, a voz feminina em relação à produção e publicação de livros, a manifestação política 
e a sua própria sexualidade foram silenciadas pelo discurso da defesa da moral e dos bons costumes instaurados 
pela ordem patriarcal, e se caso essa voz chegasse aos meios de comunicação de massa, era sob a ótica 
masculina. Nesse sentido, muitos confundiam a liberdade de expressão da mulher com igualdade ao homem.  
Considerando a imagem da mulher nas diferentes manifestações literária assegura-se que:  
 
A. nas cantigas de amor, originárias da Provença, o eu-lírico é feminino, mostrando o outro lado do 

relacionamento amoroso.    
B. no Classicismo, a louvação da mulher é feita a partir da escolha de um aspecto físico em que sua beleza se 

iguale à perfeição da natureza.    
C. no Trovadorismo, a mulher era idealizada como misteriosa, inatingível, superior, perfeita, como nas cantigas 

de amigo.    
D. a mulher do Humanismo é inferiorizada socialmente e utiliza a dissimulação e a sedução, muitas vezes 

desencadeando crises e problemas.    
E. a mulher do Quinhentismo é idealizada e representa o bem e o mal coexistindo.    
  

http://letras.mus.br/emilio-santiago/
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QUESTÃO 123 
Gregório de Matos firmou-se como o primeiro poeta 
brasileiro: cultivou a poesia lírica, satírica, erótica e 
religiosa. O que se conhece de sua obra é fruto de 
inúmeras pesquisas, pois Gregório não publicou seus 
poemas em vida. Por essa razão, há dúvidas quanto 
à autenticidade de muitos textos que lhe são 
atribuídos. Em sua produção literária, Gregório de 
Matos dedicou-se também à sátira irreverente, pode-
se afirmar que os versos abaixo se marcam:  

 

“Neste mundo é mais rico, o que mais rapa: 

Quem mais limpo se faz, tem mais carepa: 

Com sua língua ao nobre o vil decepa: 

O Velhaco maior sempre tem capa. “ 

 

A. Pelo sentimentalismo, fruto da sintonia do eu 
lírico com a sociedade.    

B. Pela indiferença, decorrente da omissão do eu 
lírico com a sociedade.    

C. Pelo negativismo, pois o eu lírico condena a 
sociedade pelo viés da religião.    

D. Pela indignação, advinda de um ideal 
moralizante expresso pelo eu lírico.    

E. Pela ironia, já que o eu lírico supõe que todas as 
pessoas são desonestas.    

  

QUESTÃO 124 
“Era ELE que erguia casas 

Onde antes só havia chão. 

Como um pássaro sem asas 

Ele subia com as casas 

Que lhe brotavam da mão (...) 

 

Olhou em torno: gamela 

banco, enxerga, caldeirão 

Vidro, parede, janela, 

Casa, cidade, nação! 

Tudo, tudo o que existia 

Era ele quem o fazia 

Ele um humilde operário 

Um operário que sabia 

Exercer sua profissão.” 

(Vinícius de Morais, O Operário em Construção) 

 

(...) Em um engenho sois imitadores de Cristo 
crucificado (...) A Paixão de Cristo parte foi de noite 
sem dormir, parte do dia sem descansar, e tais são 
as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido, e 
vós despidos; Cristo sem comer, e vós famintos; 
Cristo em tudo maltratado, e vós maltratados em 
tudo. (...) 

(Padre Vieira, Sermão XIV do Rosário) 

Vieira e Vinícius, autores de épocas diferentes, 
comparam Cristo ao trabalhador. 

Marque a opção que contenha afirmação 
INADEQUADA em relação a seus textos:  

A. Vinícius enaltece o trabalho braçal e menospreza 
o lado intelectual da figura divina.    

B. Vinícius e Vieira exaltam o trabalho árduo 
respectivamente do operário e do escravo.    

C. A figura divina de Cristo é invocada por ambos os 
autores; ela faz analogia com o trabalhador 
comum.    

D. O primeiro texto exalta o trabalho do operário, 
tratando-o como um fazedor de milagres, a 
exemplo de Cristo; o segundo ressalta a situação 
de sofrimento do cativo.    

E. Apesar de religioso, o padre Vieira dá ênfase a 
uma questão social: as mazelas oriundas do 
sistema escravocrata.    
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QUESTÃO 125 
TEXTO I 
 A canção do africano  
Lá na úmida senzala.  
Sentado na estreita sala,  
Junto ao braseiro, no chão,  
entoa o escravo o seu canto,  
E ao cantar correm-lhe em pranto  
Saudades do seu torrão...  
De um lado, uma negra escrava  
Os olhos no filho crava,  
Que tem no colo a embalar...  
E à meia-voz lá responde  
Ao canto, e o filhinho esconde,  
Talvez p’ra não o escutar!  
“Minha terra é lá bem longe,  
Das bandas de onde o sol vem;  
Esta terra é mais bonita.  
Mas à outra eu quero bem.”  

ALVES, C. Poesias completas. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 1995 (fragmento). 

 
TEXTO II 
No caso da Literatura Brasileira, se é verdade que 
prevalecem as reformas radicais, elas têm 
acontecido mais no âmbito de movimentos literários 
do que de gerações literárias. A poesia de Castro 
Alves em relação à de Gonçalves Dias não é a de 
negação radical, mas de superação, dentro do 
mesmo espírito romântico.  

MELO NETO, J. C. Obra completa. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 2003 (fragmento) 

 
 
O fragmento do poema de Castro Alves exemplifica 
a afirmação de João Cabral de Melo Neto porque 
   
A. exalta o nacionalismo, embora lhe imprima um 

fundo ideológico retórico.     
B. canta a paisagem local, no entanto, defende 

ideais do liberalismo.     
C. mantém o canto saudosista da terra pátria, mas 

renova o tema amoroso.     
D. explora a subjetividade do eu lírico, ainda que 

tematize a injustiça social.     
E. inova na abordagem de aspecto social, mas 

mantém a visão lírica da terra pátria.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 126 
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; 
como há muitos Severinos 
com mães chamadas Maria, 
fiquei sendo o da Maria, 
do finado Zacarias, 
mas isso ainda diz pouco: 
há muitos na freguesia, 
por causa de um coronel 
que se chamou Zacarias 
e que foi o mais antigo 
senhor desta sesmaria. 
Como então dizer quem fala 
ora a Vossas Senhorias? 
MELO NETO, J. C. Obras completa. Rio de Janeiro: 

Aguilar, 1994 (fragmento) 
 
TEXTO II 
João Cabral, que já emprestara sua voz ao rio, 
transfere-a, aqui, ao retirante Severino, que, como o 
Capibaribe, também segue no caminho do Recife. A 
autoapresentação do personagem, na fala inicial do 
texto, nos mostra um Severino que, quanto mais se 
define, menos se individualiza, pois seus traços 
biográficos são sempre partilhados por outros 
homens. 

SECCHIN, A. C. João Cabral: a poesia do menos. 
Rio de Janeiro: Topbooks, 1999 (fragmento). 

 
Com base no trecho de Morte e Vida Severina 
(TEXTO I) e na análise crítica (TEXTO II), observa-
se que a relação entre o texto poético e o contexto 
social a que ele faz referência aponta para um 
problema social expresso literariamente pela 
pergunta “Como então dizer quem fala/ ora a Vossas 
Senhorias?”.  
A resposta à pergunta expressa no poema é dada por 
meio da 
  
A. descrição minuciosa dos traços biográficos 

personagem-narrador.    
B. construção da figura do retirante nordestino 

como um homem resignado com a sua situação.    
C. representação, na figura do personagem-

narrador, de outros Severinos que compartilham 
sua condição.    

D. apresentação do personagem-narrador como 
uma projeção do próprio poeta em sua crise 
existencial.    

E. descrição de Severino, que, apesar de humilde, 
orgulha-se de ser descendente do coronel 
Zacarias.    
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QUESTÃO 127 
AS COUSAS DO MUNDO 

Neste mundo é mais rico o que mais rapa: 

Quem mais limpo se faz, tem mais carepa; 

Com sua língua, ao nobre o vil decepa: 

O velhaco maior sempre tem capa. 

 

Mostra o patife da nobreza o mapa: 

Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa; 

Quem menos falar pode, mais increpa; 

Quem dinheiro tiver, pode ser Papa. 

 

A flor baixa se inculca por tulipa; 

Bengala hoje na mão, ontem garlopa. 

Mais isento se mostra o que mais chupa. 

 

Para a tropa do trapo vazo a tripa 

E mais não digo, porque a Musa topa 

Em apa, epa, ipa, opa, upa. 

(Gregório de Matos Guerra, Seleção de Obras 
Poéticas) 

Fica claro, no poema acima, que a principal crítica do 
autor à sociedade de sua época é feita por meio da 

  

A. denúncia da proteção que o mundo de então 
dava àqueles que agiam de modo condenável, 
embora sob a capa das leis da Igreja.    

B. enumeração de certos tipos que, por seus 
comportamentos, revelam um roteiro que 
identifica e recomenda a ascensão social.    

C. elaboração de uma lista de atitudes que deviam 
ser evitadas, por não condizerem com as práticas 
morais encontradas na alta sociedade.    

D. comparação de valores e comportamentos da 
faixa mais humilde daquela sociedade com os da 
faixa mais nobre e aristocrática.    

E. caracterização de comportamentos que, embora 
sejam moralmente condenáveis, são 
dissimulados em seus opostos.    

   
 

QUESTÃO 128 
Leia um trecho do poema Ilha da Maré, do escritor 
brasileiro Manuel Botelho de Oliveira. 
 
E, tratando das próprias, os coqueiros, 
galhardos e frondosos 
criam cocos gostosos; 
e andou tão liberal a natureza 
que lhes deu por grandeza, 
não só para bebida, mas sustento, 
o néctar doce, o cândido alimento. 
De várias cores são os cajus belos, 
uns são vermelhos, outros amarelos, 
e como vários são nas várias cores, 
também se mostram vários nos sabores; 
e criam a castanha, 
que é melhor que a de França, Itália, Espanha. 
(COHN, Sergio. Poesia.br Rio de Janeiro: Azougue, 

2012.) 
 
Podemos relacionar os versos desse poema ao 
Quinhentismo Nacional, ao fato de 
  
A. o eu lírico repudia a presença de colonizadores 

portugueses em nossa terra.    
B. a fauna e a flora tropicais são descritas de 

maneira minuciosa e idealizada.    
C. o poeta enriqueceu devido à exportação de 

produtos brasileiros para a metrópole.    
D. a exuberância e a diversidade da natureza 

tropical são exaltadas pelo poeta.    
E. a natureza farta e bela é o cenário onde ocorrem 

os encontros amorosos do eu lírico.    
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QUESTÃO 129 
Miguilim 
 
"De repente lá vinha um homem a cavalo. Eram dois. 
Um senhor de fora, o claro de roupa. Miguilim 
saudou, pedindo a bênção. O homem trouxe o cavalo 
cá bem junto. Ele era de óculos, corado, alto, com um 
chapéu diferente, mesmo. 
- Deus te abençoe, pequenino. Como é teu nome? 
- Miguilim. Eu sou irmão do Dito. 
- E o seu irmão Dito é o dono daqui? 
- Não, meu senhor. O Ditinho está em glória. 
O homem esbarrava o avanço do cavalo, que era 
zelado, manteúdo, formoso como nenhum outro. 
Redizia: 
- Ah, não sabia, não. Deus o tenha em sua guarda... 
Mas que é que há, Miguilim? 
Miguilim queria ver se o homem estava mesmo 
sorrindo para ele, por isso é que o encarava. 
- Por que você aperta os olhos assim? Você não é 
limpo de vista? Vamos até lá. Quem é que está em 
tua casa? 
- É Mãe, e os meninos... 
Estava Mãe, estava tio Terez, estavam todos. O 
senhor alto e claro se apeou. O outro, que vinha com 
ele, era um camarada. O senhor perguntava à Mãe 
muitas coisas do Miguilim. Depois perguntava a ele 
mesmo: - 'Miguilim, espia daí: quantos dedos da 
minha mão você está enxergando? E agora?" 

 (ROSA, João Guimarães. Manuelzão e 
Miguilim. 9a ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1984.) 
 
Esta história, com narrador observador em terceira 
pessoa, apresenta os acontecimentos da perspectiva 
de Miguilim. O fato de o ponto de vista do narrador 
ter Miguilim como referência, inclusive espacial, fica 
explicitado em: 
  
A. "O homem trouxe o cavalo cá bem junto."    
B. "Ele era de óculos, corado, alto (...)"    
C. "O homem esbarrava o avanço do cavalo, (...)"    
D. "Miguilim queria ver se o homem estava mesmo 

sorrindo para ele, (...)"    
E. "Estava Mãe, estava tio Terez, estavam todos"    
  
 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 130 
TEXTO 

Eu queria querer-te amar o amor, 

Construir-nos 1dulcíssima prisão; 

Encontrar a mais 2justa adequação: 

Tudo métrica e rima e nunca dor! 
3Mas a vida é real e de viés, 

E vê só que cilada o amor me armou: 

Eu te quero e não queres como sou; 

Não te quero e não queres como és... 

 

Caetano Veloso  

 

O texto exemplifica a relação entre a canção popular 
brasileira e a tradição portuguesa clássica, na 
medida em que se vale:  

 

A. da regularidade métrica decassilábica e   do 
jogo de paradoxos na expressão do conflito 
amoroso.  

B. da mitologia greco-romana para concretizar o 
aspecto sublime do amor. 

C. da idealização como escapismo para o tédio, 
reflexo do momento histórico. 

D. tentativa em conciliar opostos como pode-se 
perceber no uso dos paradoxos. 

E. brevidade do tempo e do sentimento amoroso 
explícito. 
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QUESTÃO 131 
Auto da Lusitânia 

(Gil Vicente - 1465?-1536?) 

Estão em cena os personagens "Todo o Mundo" (um rico mercador) e "Ninguém" (um homem vestido 
como pobre). Além deles, participam da cena dois diabos, Berzebu e Dinato, que escutam os diálogos 
dos primeiros, comentando-os, e anotando-os. 

 

Ninguém para Todo o Mundo: E agora que buscas lá? 

Todo o Mundo: Busco honra muito grande. 

Ninguém: E eu virtude, que Deus mande que tope co ela já. 

Berzebu para Dinato: Outra adição nos acude: 

Escreve aí, a fundo, que busca honra Todo o Mundo, e Ninguém busca virtude. 

Ninguém para Todo o Mundo: Buscas outro mor bem qu'esse? 

Todo o Mundo: Busco mais quem me louvasse tudo quanto eu fizesse. 

Ninguém: E eu quem me repreendesse em cada cousa que errasse. 

Berzebu para Dinato: Escreve mais. 

Dinato: Que tens sabido? 

Berzebu: Que quer em extremo grado Todo o Mundo ser louvado, e Ninguém ser repreendido. 

Ninguém para Todo o Mundo: Buscas mais, amigo meu? 

Todo o Mundo: Busco a vida e quem ma dê. 

Ninguém: A vida não sei que é, a morte conheço eu. 

Berzebu para Dinato: Escreve lá outra sorte. 

Dinato: Que sorte? 

Berzebu: Muito garrida: Todo o Mundo busca a vida, e Ninguém conhece a morte. 

(Antologia do Teatro de Gil Vicente) 

 

Os Maias 

(Eça de Queirós - 1845-1900) 

 

- E que somos nós? - exclamou Ega. - Que temos nós sido desde o colégio, desde o exame de latim? Românticos: 
isto é, indivíduos inferiores que se governam na vida pelo sentimento, e não pela razão... 

Mas Carlos queria realmente saber se, no fundo, eram mais felizes esses que se dirigiam só pela razão, não se 
desviando nunca dela, torturando-se para se manter na sua linha inflexível, secos, hirtos, lógicos, sem emoção até 
o fim... 

- Creio que não - disse o Ega. - Por fora, à vista, são desconsoladores. E por dentro, para eles mesmos, são talvez 
desconsolados. O que prova que neste lindo mundo ou tem de se ser insensato ou sem sabor... 

- Resumo: não vale a pena viver... 

- Depende inteiramente do estômago! - atalhou Ega. 

Riram ambos. Depois Carlos, outra vez sério, deu a sua teoria da vida, a teoria definitiva que ele deduzira da 
experiência e que agora o governava. Era o fatalismo muçulmano. Nada desejar e nada recear... Não se abandonar 
a uma esperança - nem a um desapontamento. Tudo aceitar, o que vem e o que foge, com a tranquilidade com 
que se acolhem as naturais mudanças de dias agrestes e de dias suaves. E, nesta placidez, deixar esse pedaço 
de matéria organizada que se chama o Eu ir-se deteriorando e decompondo até reentrar e se perder no infinito 
Universo... Sobretudo não ter apetites. E, mais que tudo, não ter contrariedades. 

Ega, em suma, concordava. Do que ele principalmente se convencera, nesses estreitos anos de vida, era da 
inutilidade de todo o esforço. Não valia a pena dar um passo para alcançar coisa alguma na Terra - porque tudo 
se resolve, como já ensinara o sábio do Eclesiastes, em desilusão e poeira. 

(Eça de Queirós, Os Maias) 
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Ode Triunfal 

Álvaro de Campos 

(heterônimo de Fernando Pessoa - 1888-1935) 

 

À dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica 

Tenho febre e escrevo. 

Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, 

Para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. 

 

Ó rodas, ó engrenagens, r-r-r-r-r-r eterno! 

Forte espasmo retido dos maquinismos em fúria! 

Em fúria fora e dentro de mim, 

Por todos os meus nervos dissecados fora, 

Por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto! 

Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, 

De vos ouvir demasiadamente de perto, 

E arde-me a cabeça de vos querer cantar com um excesso 

De expressão de todas as minhas sensações, 

Com um excesso contemporâneo de vós, ó máquinas! 

 

Em febre e olhando os motores como a uma Natureza tropical - 

Grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força -  

Canto, e canto o presente, e também o passado e o futuro, 

Porque o presente é todo o passado e todo o futuro 

E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas 

Só porque houve outrora e foram humanos Virgílio e Platão, 

E pedaços do Alexandre Magno do século talvez cinquenta, 

Átomos que hão de ir ter febre para o cérebro do Ésquilo do século cem, 

Andam por estas correias de transmissão e por estes êmbolos e por estes volantes, 

Rugindo, rangendo, ciciando, estrugindo, ferreando, 

Fazendo-me um excesso de carícias ao corpo numa só carícia à alma. 

(Fernando Pessoa, Obra Poética) 

  

No fragmento do "Auto da Lusitânia", o autor utiliza um recurso estilístico que consiste no emprego de vocábulos 
antônimos,  estabelecendo contrastes, como "vida/morte", "louvado/repreendido", e outros. No fragmento de "Ode 
triunfal", ocorre um outro recurso de estilo que consiste na invocação de seres reais ou imaginários, animados ou 
inanimados, vivos ou mortos, presentes ou ausentes, como "ó rodas", "ó grandes ruídos modernos" e outros.  

Esses recursos estilísticos são conhecidos, respectivamente, como  

 

A. eufemismo e onomatopeia.    
B. eufemismo e apóstrofe.    
C. antítese e apóstrofe.    
D. antítese e eufemismo.    
E. antítese e onomatopeia.    
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QUESTÃO 132 

TEXTO I 
A canção do africano  
Lá na úmida senzala.  
Sentado na estreita sala,  
Junto ao braseiro, no chão,  
entoa o escravo o seu canto,  
E ao cantar correm-lhe em pranto  
Saudades do seu torrão...  
De um lado, uma negra escrava  
Os olhos no filho crava,  
Que tem no colo a embalar...  
E à meia-voz lá responde  
Ao canto, e o filhinho esconde,  
Talvez p’ra não o escutar!  
“Minha terra é lá bem longe,  
Das bandas de onde o sol vem;  
Esta terra é mais bonita.  
Mas à outra eu quero bem.”  
ALVES, C. Poesias completas. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995 
(fragmento). 

 
TEXTO lI 
No caso da Literatura Brasileira, se é verdade que 
prevalecem as reformas radicais, elas têm 
acontecido mais no âmbito de movimentos literários 
do que de gerações literárias. A poesia de Castro 
Alves em relação à de Gonçalves Dias não é a de 
negação radical, mas de superação, dentro do 
mesmo espírito romântico.  
MELO NETO, J. C. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 

2003 (fragmento) 

 
O fragmento do poema de Castro Alves 
exemplifica a afirmação de João Cabral de Melo 
Neto porque  
  
A. exalta o nacionalismo, embora lhe imprima um 

fundo ideológico retórico.     
B. canta a paisagem local, no entanto, defende 

ideais do liberalismo.     
C. mantém o canto saudosista da terra pátria, mas 

renova o tema amoroso.     
D. explora a subjetividade do eu lírico, ainda que 

tematize a injustiça social.     
E. inova na abordagem de aspecto social, mas 

mantém a visão lírica da terra pátria.    

 
 

QUESTÃO 133 

Prima Julieta 
Prima Julieta irradiava um fascínio singular. Era a 
feminilidade em pessoa. Quando a conheci, sendo 
ainda garoto e já sensibilíssimo ao charme feminino, 
teria ela uns trinta ou trinta e dois anos de idade. 
Apenas pelo seu andar percebia-se que era uma 
deusa, diz Virgílio de outra mulher. Prima Julieta 
caminhava em ritmo lento, agitando a cabeça para 
trás, remando os belos braços brancos. A cabeleira 
loura incluía reflexos metálicos. Ancas poderosas. Os 
olhos de um verde azulado borboleteavam. A voz 
rouca e ácida, em dois planos: voz de pessoa da alta 
sociedade. 

MENDES, M. A idade do serrote. Rio de Janeiro: Sabiá, 1968. 

 
Entre os elementos constitutivos dos gêneros, 
está o modo como se organiza a própria 
composição textual, tendo-se em vista o objetivo 
de seu autor: narrar, descrever, argumentar, 
explicar, instruir.  
No trecho, reconhece-se uma sequência textual  
 
A. explicativa, em que se expõem informações 

objetivas referentes à prima Julieta.    
B. instrucional, em que se ensina o comportamento 

feminino, inspirado em prima Julieta.    
C. narrativa, em que se contam fatos que, no 

decorrer do tempo, envolvem prima Julieta.    
D. descritiva, em que se constrói a imagem de prima 

Julieta a partir do que os sentidos do enunciador 
captam.    

E. argumentativa, em que se defende a opinião do 
enunciador sobre prima Julieta, buscando-se a 
adesão do leitor a essas ideias.    
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QUESTÃO 134 
TEXTO I 
Eles se beijavam no elevador, nos corredores do 
prédio. Se amavam tanto, que o vizinho solteirão da 
esquerda guardava por eles uma vermelha inveja. 
Uma tarde, sem que ninguém soubesse por que, eles 
se enforcaram no banheiro. Houve muito tumulto, 
carros da polícia parados em frente ao edifício, as 
equipes de TV. 
O sol caía sobre as marquises e a cabeça dos 
curiosos na rua. Um senhor dizia para uma mulher 
passando ali: 
— Eles se suicidaram. 
Uma comerciária acrescentava: 
— Dizem que eles se gostavam muito. 
— Que coisa! 
Enquanto isso, o solteirão, na janela do seu 
apartamento, vendo todos lá embaixo, mordia com 
sabor a carne acesa de uma enorme goiaba. 

FERNANDES, R. O caçador. João Pessoa: UFPB, 
1997 (fragmento). 

 
TEXTO II 
Invejoso 
O carro do vizinho é muito mais possante 
E aquela mulher dele é tão interessante 
Por isso ele parece muito mais potente 
Sua casa foi pintada recentemente 
 
E quando encontra o seu colega de trabalho 
Só pensa em quanto deve ser o seu salário 
Queria ter a secretária do patrão 
Mas sua conta bancária já chegou ao chão 
[...] 
 
Invejoso 
Querer o que é dos outros é o seu gozo 
E fica remoendo até o osso 
Mas sua fruta só lhe dá o caroço 
 
Invejoso 
O bem alheio é o seu desgosto 
Queria um palácio suntuoso 
Mas acabou no fundo desse poço... 
 

ANTUNES, A. Iê Iê Iê. São Paulo: Rosa Celeste, 
2009 (fragmento). 

 

O conto e a letra de canção abordam o mesmo tema, 
a inveja. Embora empreguem recursos linguísticos 
diferentes, ambos lançam mão de um mecanismo em 
comum, que consiste em 
  
A. referir-se, em terceira pessoa, a um indivíduo 

qualificado como invejoso.    
B. conferir à inveja aspectos humanos ao fazer 

dela personagem de narrativa.    
C. expressar o ponto de vista do invejoso por meio 

da fala de uma personagem.    
D. dissertar sobre a inveja, apresentando 

argumentos contrários e favoráveis.    
E. fazer uma descrição do perfil psicológico de 

alguém caracterizado como invejoso.    
 
 
QUESTÃO 135 
Mal secreto 
Se a cólera que espuma, a dor que mora  
N’alma, e destrói cada ilusão que nasce,  
Tudo o que punge, tudo o que devora  
O coração, no rosto se estampasse;  
Se se pudesse, o espírito que chora,  
Ver através da máscara da face,  
Quanta gente, talvez, que inveja agora  
Nos causa, então piedade nos causasse!  
Quanta gente que ri, talvez, consigo  
Guarda um atroz, recôndito inimigo,  
Como invisível chaga cancerosa!  
Quanta gente que ri, talvez existe,  
Cuja ventura única consiste  
Em parecer aos outros venturosa! 
CORREIA, R. In: PATRIOTA, M. Para compreender 

RaimundoCorreia. Brasília: Alhambra, 1995. 
 
 

Coerente com a proposta parnasiana de cuidado 
formal e racionalidade na condução temática, o 
soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma 
como as emoções do indivíduo são julgadas em 
sociedade.  
Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela 
que: 
 
A. a necessidade de ser socialmente aceito leva o 

indivíduo a agir de forma dissimulada. 
B. o sofrimento íntimo torna-se mais ameno 

quando compartilhado por um grupo social. 
C. a capacidade de perdoar e aceitar as diferenças 

neutraliza o sentimento de inveja. 
D. o instinto de solidariedade conduz o indivíduo a 

apiedar-se do próximo. 
E. a transfiguração da angústia em alegria é um 

artifício nocivo ao convívio social. 
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS  

QUESTÕES DE 136 A 180  
 
QUESTÃO 136 

Na convenção de um partido para lançamento da 

candidatura de uma chapa ao governo de certo 

estado havia 3 possíveis candidatos a governador, 

sendo dois homens e uma mulher, e 6 possíveis 

candidatos a vice-governador, sendo quatro homens 

e duas mulheres. Ficou estabelecido que a chapa 

governador/vice-governador seria formada por duas 

pessoas de sexos opostos. Sabendo que os nove 

candidatos são distintos, o número de maneiras 

possíveis de se formar a chapa é 

  

A. 18.    

B. 12.    

C. 8.    

D. 6.    

E. 4.    

   

QUESTÃO 137 

Quando os deputados estaduais assumiram as suas 

funções na Câmara Legislativa, tiveram que 

responder a três questionamentos cada um. No 

primeiro, cada deputado teria que escolher um 

colega para presidir os trabalhos, dentre cinco 

previamente indicados. No segundo, deveria 

escolher, com ordem de preferência, três de seis 

prioridades previamente definidas para o primeiro 

ano de mandato. No último, deveria escolher dois 

dentre sete colegas indicados para uma reunião com 

o governador. Considerando que todos responderam 

a todos os questionamentos, conforme solicitado, 

qual o número de respostas diferentes que cada 

deputado poderia dar? 

  

A. 167    

B. 810    

C. 8.400    

D. 10.500    

E. 12.600    

   

QUESTÃO 138 

Considere os maiores valores possíveis para os 

naturais a, x e y , de modo que 2a.3x.5y seja divisor 

de 1.800. Dessa forma, a + x + y vale: 

  

A. 6    

B. 7    

C. 8    

D. 9    

E. 10    

 

QUESTÃO 139 

Na figura temos que: BD = CD = AC. A medida do 

ângulo x em função de  é 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 3. 

B. 2 

C. 
3

2
 

D. 
2

3
 

E.  4 

 

 

  QUESTÃO 140 

Agnaldo, que faria prova de Matemática, após 

estudar com seu irmão João, tentou fazer uma 

revisão sobre "múltiplos e divisores" e bolou o 

seguinte exercício: 

Considerando os números a = 32 . 5x . 73 . 114 e b = 

23 . 3y . 112 . 13, quais os valores de x e y para que o 

m.m.c. (a, b) seja múltiplo de 125 e 81 e não seja 

múltiplo de 625 nem de 243? 

Os resultados corretos são, respectivamente,  

 

A. 2 e 2.    

B. 1 e 2.    

C. 3 e 4.    

D. 3 e 2.    

E. 1 e 3.    

 

  

 

A 

D 

x 

C 
B 
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QUESTÃO 141 

Um estudante planejou fazer uma viagem de férias e 

reservou uma certa quantia em dinheiro para o 

pagamento de diárias.  Ele tem duas opções de 

hospedagem: a Pousada A, com diária de R$ 25,00, 

e a Pousada B, com diária de R$ 30,00.  Se escolher 

a Pousada A, em vez da Pousada B, ele poderá ficar 

três dias a mais de férias. 

Nesse caso, é CORRETO afirmar que, para o 

pagamento de diárias, esse estudante reservou 

 

A. R$ 300,00.    

B. R$ 600,00.    

C. R$ 350,00.    

D. R$ 450,00.    

E. R$ 500,00.      

 

QUESTÃO 142 

Três candidatos, A, B e C, concorrem a um mesmo 

cargo público de uma determinada comunidade. 

A tabela a seguir resume o resultado de um 

levantamento sobre a intenção de voto dos eleitores 

dessa comunidade. 

 
Pode-se concluir, pelos dados da tabela, que a 

percentagem de eleitores consultados que não 

votariam no candidato B é:  

 

A. 66,0%    

B. 70,0%    

C. 94,5%    

D. 97,2% 

E. 97,6% 

  

QUESTÃO 143 

O gráfico a seguir representa a taxa de desemprego 

na grande São Paulo, medida nos meses de abril, 

segundo o Dieese: 

 
CartaCapital, 05 de jun. de 2002. Ano VIII, n0. 192. 

Analisando o gráfico, podemos afirmar que a maior 

variação na taxa de desemprego na Grande São 

Paulo ocorreu no período de  

A. abril de 1985 a abril de 1986.    

B. abril de 1995 a abril de 1996.    

C. abril de 1997 a abril de 1998.    

D. abril de 2001 a abril de 2002.    

E. abril de 1987 a abril de 2000.    

 

QUESTÃO 144 

Um ônibus de 54 lugares foi fretado para uma 

excursão. A empresa cobrou de cada passageiro a 

quantia de R$ 55,00 e mais R$ 2,50 por lugar vago. 

O número de passageiros que dá à empresa 

rentabilidade máxima é: 

  

A. 16.    

B. 24.    

C. 38.    

D. 49.    

E. 54.    

 

QUESTÃO 145 

Seja ABC um triângulo isósceles de base BC. Sobre 

o lado AC desse triângulo considere um ponto D tal 

que os segmentos AD, BD e BC são todos 

congruentes entre si. A medida do ângulo BÂC é 

igual a 

 

A. 23°.     

B. 32°. 

C. 36°.     

D. 40°. 

E. 45°. 
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QUESTÃO 146 

Observe a figura abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considere:  O triângulo ABC isósceles (AB = AC) e Â = 

10°, o triângulo BCD equilátero e E o ponto de 

interseção da reta BD com o segmento AC.  

O complemento do ângulo x indicado no triângulo CDE 

mede 

 

A. 25°.    

B. 35°. 

C. 45°.     

D. 55°. 

E. 65°. 

 

QUESTÃO 147 

Ao levantar dados para a realização de um evento, a 

comissão organizadora observou que, se cada 

pessoa pagasse R$ 6,00 por sua inscrição, poderia 

contar com 460 participantes, arrecadando um total 

de R$ 2.760,00. Entretanto, também estimou que, a 

cada aumento de R$ 1,50 no preço de inscrição, 

receberia 10 participantes a menos. Considerando 

tais estimativas, para que a arrecadação seja a maior 

possível, o preço unitário da inscrição em tal evento 

deve ser  

 

A. R$ 15,00    

B. R$ 24,50    

C. R$ 32,75    

D. R$ 37,50    

E. R$ 42,50    

   

QUESTÃO 148 

José pergunta ao Valdir: - Aquela bola que o jogador 

do Flamengo chutou, naquela falta contra o São 

Paulo na final da Copa dos Campeões, seguiu uma 

trajetória com forma de parábola? - Não, respondeu 

Valdir, pois a bola foi batida com muito efeito. Um 

exemplo de parábola seria uma bola chutada para 

frente e para cima, sem efeito e desprezando-se a 

resistência do ar. 

Considerando o comentário de Valdir, se uma bola 

fosse chutada para frente e para cima, sem efeito e 

desprezando-se a resistência do ar, atingindo altura 

máxima no ponto (2, 4), como representado no 

gráfico a seguir, a distância (d), em metros, a partir 

da origem, do ponto em que a bola toca o chão pela 

primeira vez depois de ser chutada, equivale a 

  
A. 3,0 m.    

B. 3,5 m.    

C. 4,0 m.    

D. 5,0 m.    

E. 6,5 m.    

   

QUESTÃO 149 

Uma função polinomial  f do 10 grau é tal que f(3) = 6 

e f(4) = 8.  

Portanto, o valor de f(10) é:  

A. 16    

B. 17    

C. 18    

D. 19    

E. 20    

   

B

D

E

x

C

A
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QUESTÃO 150 

Num período prolongado de seca, a variação da 

quantidade de água de certo reservatório é dada pela 

função 

 
sendo q0 a quantidade inicial de água no reservatório 

e q(t) a quantidade de água no reservatório após  

t meses.  

Em quantos meses a quantidade de água do 

reservatório se reduzirá à metade do que era no 

início?  

 

A. 5.    

B. 7.    

C. 8.    

D. 9.    

E. 10.    

 

QUESTÃO 151 

A figura abaixo ilustra três prédios I, II e III situados 

em uma mesma avenida retilínea. Rafael, no topo do 

prédio II, observa sob uma mesma linha de visada o 

topo do prédio I e a base do III e, de maneira análoga, 

o topo do prédio III e a base do I. 

 
Sabendo-se que as alturas dos prédios I e III têm, 

respectivamente, 30 m e 60 m e que Rafael tem 1,70 

m de altura, é CORRETO afirmar que a medida, em 

metros, que mais se aproxima da altura do prédio II é 

 

A. 20,30.    

B. 21,30. 

C. 18,30.    

D. 19,30. 

E. 17,30. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 152 

Na figura, o triângulo ABC é equilátero. 

 

 
 

 

Sabendo-se que AM = MB = CD = 6 e FB é paralelo 

a AC, o valor de FB é 

 

A. 7.     

B. 8. 

C. 9.     

D. 10. 

E. 11. 

 

QUESTÃO 153 

Um mapa está desenhado em uma escala em que 1 

cm corresponde a 3 km. Uma fazenda assinalada 

nesse mapa tem a forma de um retângulo de 1,5 cm 

de largura por 2,5 cm de comprimento. A área real 

dessa fazenda, em quilômetros quadrados, é 

 

A. 11,25.    

B. 18,45. 

C. 23,65.    

D. 33,75. 

E. 40,00 
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QUESTÃO 154 

O gráfico mostra, em função do tempo, a evolução do 

número de bactérias em certa cultura. Dentre as 

alternativas a seguir, decorridos 30 minutos do início 

das observações, o valor mais próximo desse 

número é: 

  
A. 18.000    

B. 20.000    

C. 32.000    

D. 14.000    

E. 40.000    

   

QUESTÃO 155 

 
Na figura, temos os esboços dos gráficos das 

funções f e g, sendo f(x) = ax. O valor de g(g (-1))+f(g 

(3)) é:  

A. 1    

B. 2    

C. 3    

D. 3

2
    

E. 5

2
    

   

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 156 

O gráfico a seguir ilustra o lucro dos bancos 

brasileiros nos períodos correspondentes ao primeiro 

semestre dos anos de 1998 a 2002. As quantias 

estão em bilhões de reais. 

 
Admitindo os dados acima, assinale a alternativa 

INCORRETA, referente  ao lucro dos bancos durante 

os períodos mencionados. 

  

A. A média (aritmética) dos lucros dos bancos foi 

superior a cinco bilhões de reais.    

B. A média  (aritmética) dos lucros dos bancos foi 

inferior a seis bilhões de reais.    

C. O ano de maior crescimento percentual dos 

lucros, em relação ao ano anterior, foi 1999.    

D. O decrescimento percentual em 2000 foi inferior 

ao crescimento percentual em 2001 

(crescimento e decrescimento em relação ao 

ano anterior).    

E. Em relação a 2000, em 2002 o lucro cresceu 

mais de 75%.    

   

QUESTÃO 157 

A média das notas de todos os alunos de uma turma 

é 5,8. Se a média dos rapazes é 6,3 e a das moças é 

4,3, a porcentagem de rapazes na turma é:  

 

A. 60%    

B. 65%    

C. 70%    

D. 75%    

E. 80%    
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QUESTÃO 158 

Preocupada com a crise no abastecimento de 

Energia Elétrica e a informação de que a família teria 

como meta de consumo 284kWh/mês, Lúcia pediu a 

Mauro que ele verificasse as contas anteriores, para 

saber se o cálculo estava correto. Pierre encontrou 

as contas de maio (364kWh), junho (363kWh) e não 

encontrou a conta de julho. 

Como o cálculo da meta foi feito utilizando-se a média 

dos meses de maio, junho e julho de 2000, aplicando-

se sobre essa média uma redução de 20%, o 

consumo da família durante o mês de julho foi de 

  

A. 280 kWh.    

B. 300 kWh.    

C. 330 kWh.    

D. 335 kWh.    

E. 338 kWh.    

   

QUESTÃO 159 

Num vestibular da UFRRJ para o Campus de Três 

Rios, os candidatos foram divididos em três regiões, 

a saber: Região A - os candidatos oriundos da cidade 

de Três Rios; Região B - aqueles que vêm de outras 

cidades, mas que estão num raio de 

aproximadamente 20 km; finalmente, a região C - os 

candidatos oriundos de cidades que distam mais de 

20 km de Três Rios. 

O curso de Administração teve 180 inscritos. Destes, 

120 são da região A; 50, da região B, e o restante, da 

região C. O curso de Economia teve 120 inscritos. 

Destes, 90 são da região A; 10, da região C, e o 

restante, da região B. 

Baseado nos dados acima, do total de candidatos 

inscritos nesse Vestibular, a resposta correta é: 

  

A. 11/15 são da região A.    

B. 1/5 são da região B.    

C. 7/30 são da região C.    

D. 7/10 são da região A.    

E. 1/3 são da região B.    

   

QUESTÃO 160 

José limpa o vestiário de um clube de futebol em 30 

minutos, enquanto seu irmão, Jair, limpa o mesmo 

vestiário em 45 minutos. Quanto tempo levarão os 

dois para limpar o vestiário juntos?  

 

A. 15 minutos e 30 segundos    

B. 18 minutos    

C. 20 minutos    

D. 36 minutos    

E. 37 minutos e 30 segundos    

QUESTÃO 161 

Visando adotar um sistema de reutilização de água, 

uma indústria testou cinco sistemas com diferentes 

fluxos de entrada de água suja e fluxos de saída de 

água purificada. 

 

 

Siste

ma 

I 

Siste

ma 

II 

Siste

ma 

III 

Siste

ma 

IV 

Siste

ma 

V 

Fluxo 

de 

entrad

a (água 

suja) 

45 

L/h 

40 

L/h 

40 

L/h 

20 

L/h 

20 

L/h 

Fluxo 

de 

saída 

(água 

purifica

da) 

15 

L/h 

10 

L/h 
5 L/h 

10 

L/h 
5 L/h 

 

Supondo que o custo por litro de água purificada seja 

o mesmo, obtém-se maior eficiência na purificação 

por meio do sistema  

 

A. I    

B. II    

C. III    

D. IV    

E. V    
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QUESTÃO 162 

Na figura abaixo se tem parte da planta de um bairro, 

na qual as ruas são paralelas entre si. As quadras A, 

B, C, D e E têm as medidas de alguns de seus lados 

indicadas em metros. 

 

 
 

Quantos metros se percorre seguindo-se em linha 

reta da esquina da Avenida N com a Rua U até a 

esquina da Avenida N com a Rua Z? 

 

A. 570.     

B. 580. 

C. 590.      

D. 600. 

E. 610. 

 

QUESTÃO 163 

A tabela a seguir foi utilizada para calcular o Imposto 

de Renda devido à Receita Federal nos meses de 

outubro e novembro de 2002. 

 
O Imposto de Renda devido por Alfredo, que presta 

serviços a uma empresa, é calculado da seguinte 

maneira: toma-se por base de cálculo o seu salário 

bruto em reais, aplica-se a alíquota (porcentagem) e, 

do resultado deste produto subtrai-se a parcela a 

deduzir. O salário líquido de Alfredo é calculado 

subtraindo-se do seu salário bruto o valor do Imposto 

de Renda devido. 

Em outubro de 2002, o salário bruto de Alfredo foi R$ 

2.000,00. No mês seguinte, seu salário bruto teve um 

aumento de 10%. 

 

Conclui-se que o salário líquido de Alfredo do mês de 

novembro, comparado a seu salário líquido de 

outubro, apresentou:  

 

A. redução superior a 10%;    

B. aumento superior a 10%;    

C. entre 5% e 9% de redução;    

D. entre 5% e 9% de aumento;    

E. aumento de, exatamente, 10%.    

   

QUESTÃO 164 

A média aritmética das notas dos alunos de uma 

turma formada por 25 meninas e 5 meninos é igual a 

7. Se a média aritmética das notas dos meninos é 

igual a 6, a média aritmética das notas das meninas 

é igual a:  

 

A. 6,5    

B. 7,2    

C. 7,4    

D. 7,8    

E. 8,0    
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QUESTÃO 165 

 O piso de um salão de 4 m de largura por 6 m de 

comprimento é revestido com pedras de granito 

quadradas, como mostra a figura abaixo. Em cada 

uma das posições P1, P2, P3 e P4 existe uma pessoa.  

As distâncias entre P2 e P3 e entre P1 e P4 são, 

respectivamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 2,8m e 4,0m.  

B. 2,8m e 3,4m. 

C. 3,2m e 3,2m. 

D. 3,0m e 3,6m. 

E. 5,0m e 2,8m. 

 

QUESTÃO 166 

Para que fosse feito um levantamento sobre o 

número de infrações de trânsito, foram escolhidos 50 

motoristas. O número de infrações cometidas por 

esses motoristas, nos últimos cinco anos, produziu a 

seguinte tabela: 

 
Pode-se então afirmar que a média do número de 

infrações, por motorista, nos últimos cinco anos, para 

este grupo, está entre:  

 

A. 6,9 e 9,0    

B. 7,2 e 9,3    

C. 7,5 e 9,6    

D. 7,8 e 9,9    

E. 8,1 e 10,2    

   

QUESTÃO 167 

Em uma caixa há 28 bombons, todos com forma, 

massa e aspecto exterior exatamente iguais. Desses 

bombons, 7 têm recheio de coco, 4 de nozes e 17 

são recheados com amêndoas. Se retirarmos da 

caixa 3 bombons simultaneamente, a probabilidade 

de se retirar um bombom de cada sabor é, 

aproximadamente 

 

A. 7,5%    

B. 11%    

C. 12,5%    

D. 13%    

E. 14,5%    

 

 

QUESTÃO 168 

Qual deve ser a altitude do balão para que sua 

distância ao topo do prédio seja de 10km? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 6 km. 

B. 6.200 m. 

C. 11.200 m. 

D. 4 km. 

E. 5 km. 

 

QUESTÃO 169 

Dois navios partiram ao mesmo tempo de um mesmo 

porto, seguindo em direções perpendiculares; um 

deles navegando à velocidade constante de 24 km/h 

e o outro à velocidade constante de 32 km/h. Após 

45 minutos, a distância entre esses dois navios, em 

quilômetros era aproximadamente igual a 

 

A. 25.     

B. 30. 

C. 40.     

D. 45. 

E. 50. 
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A

B C
D





QUESTÃO 170 

 Júnior descobriu um mapa de tesouro com as 

seguintes instruções: partindo de onde o mapa foi 

encontrado caminhe 16 passos em direção oeste, a 

seguir, 9 passos em direção sul, depois 11 passos 

em direção oeste, prossiga com 24 passos em 

direção norte, a seguir 15 passos em direção leste e 

finalmente 10 passos em direção sul, que é onde se 

encontra o tesouro. Supondo que a região é plana, 

qual a distância menor (em passos) entre o lugar 

onde se encontrava o mapa e o lugar onde se 

encontra o tesouro?  

 

A. 30.     

B. 13. 

C. 10.      

D. 45.  

E. 79. 

 

QUESTÃO 171 

O valor de x, na figura é 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 20. 

B. 24. 

C. 28. 

D. 30.  

E. 32. 

 

 QUESTÃO 172 

 Na figura , são dados AC = 8 cm e CD = 4 cm. A 

medida de BD é, em cm, 

 

 

 

 

 

 

 

A. 9. 

B. 10.  

C. 12. 

D. 15. 

E. 16. 

 

QUESTÃO 173 

Numa pesquisa de opinião, feita para verificar o nível 

de aprovação de um governante, foram entrevistadas 

1000 pessoas, que responderam sobre a 

administração da cidade, escolhendo uma - e apenas 

uma - dentre as possíveis respostas: ótima, boa, 

regular, ruim e indiferente. O gráfico abaixo mostra o 

resultado da pesquisa. 

 
De acordo com o gráfico, pode-se afirmar que o 

percentual de pessoas que consideram a 

administração ótima, boa ou regular é de  

 

A. 28%.    

B. 65%.    

C. 71%.    

D. 84%.  

E. 90%. 

 

QUESTÃO 174 

Uma equipe de dois atletas disputou uma prova de 

revezamento. O primeiro atleta foi 10% mais veloz 

que o segundo. A equipe completou a prova em 2 

horas e 27 minutos. 

Sabe-se que os atletas percorreram distâncias 

iguais. 

Assim sendo, o tempo gasto pelo segundo atleta foi  

 

A. 1 hora e 17 minutos.    

B. 1 hora e 10 minutos.    

C. 1 hora e 15 minutos.    

D. 1 hora e 29 minutos.  

E. 1 hora e 45 minutos   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

X

4

12







                                                             

42 

 

QUESTÃO 175 

Em uma turma de Engenharia formada de 30 rapazes 

e 30 moças, tem-se a seguinte estatística:  

 20% dos rapazes são fumantes;  

 30% das moças são fumantes.  

Logo, a porcentagem dos que não fumam na turma é 

de:  

 

A. 50%    

B. 60%    

C. 75%    

D. 65%    

E. 25%    

   

QUESTÃO 176 

Num determinado local, o litro de combustível, 

composto de 75% de gasolina e 25% de álcool, é 

comercializado ao preço de R$ 2,05, sendo o litro de 

álcool comercializado ao preço de R$ 1,00. Se os 

preços são mantidos proporcionais, o preço do litro 

de gasolina é: 

  

A. R$ 2,15.    

B. R$ 2,20.    

C. R$ 2,30.    

D. R$ 2,40.    

E. R$ 3,05.    

   

QUESTÃO 177 

Um capital de R$ 30.000,00 foi dividido em duas 

aplicações: a primeira pagou uma taxa de 8% de 

juros anuais; a outra aplicação, de risco, pagou uma 

taxa de 12% de juros anuais. Ao término de um ano, 

observou-se que os lucros obtidos em ambas as 

aplicações foram iguais. 

Assim sendo, a diferença dos capitais aplicados foi 

de 

  

A. R$  8.000,00.    

B. R$  4.000,00.    

C. R$  6.000,00.    

D. R$ 10.000,00.    

E. R$ 12.000,00.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 178 

Em uma rua, um ônibus com 12 m de comprimento e 

3 m de altura está parado a 5 m de distância da base 

de um semáforo, o qual está a 5 m do chão. Atrás do 

ônibus para um carro, cujo motorista tem os olhos a 

1 m do chão e a 2 m da parte frontal do carro, 

conforme indica a figura abaixo. Determine a menor 

distância (d) que o carro pode ficar do ônibus de 

modo que o motorista possa enxergar o semáforo 

inteiro.  

 

 
 

A. 13,5 m. 

B. 14,0 m. 

C. 14,5 m. 

D. 15,0 m. 

E. 15,5 m. 

 

QUESTÃO 179 

Seja N o menor número inteiro pelo qual se deve 

multiplicar 2.520 para que o resultado seja o 

quadrado de um número natural. 

Então, a soma dos algarismos de N é  

 

A. 9.    

B. 7.    

C. 8.    

D. 10.    

E. 12 

   

QUESTÃO 180 

Uma empregada doméstica recebe R$ 550,00 por 

mês, o equivalente a duas vezes e meia o salário-

mínimo vigente em certo estado, em janeiro de 2003. 

Nesse caso, o valor do salário-mínimo era:  

 

A. R$ 210,00    

B. R$ 220,00    

C. R$ 230,00    

D. R$ 240,00  

E. R$ 250,00   

 

 

 

 


