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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 OS PROBLEMAS DA EDUCAÇÃO NO BRASIL, apresentando 

uma 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 

 
 

Disponível em: http://iesambi.org.br/noticias_arquivos/que_notas_sao_essas.htm  
acesso em 07-04-2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

http://iesambi.org.br/noticias_arquivos/que_notas_sao_essas.htm
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Texto II 
 

 
Disponível em: http://www.seed.se.gov.br/noticia.asp?cdnoticia=6572  

acesso em 07-04-2016 
 
 

 

 

  

http://www.seed.se.gov.br/noticia.asp?cdnoticia=6572
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Texto III 

Levantamento feito pelo instituto de pesquisa Data Popular revela que a falta de segurança e a violência nas 

escolas são os principais problemas apontados pela população para uma educação de qualidade. Em seguida, a 

sociedade aponta a necessidade da valorização dos professores e funcionários. A pesquisa foi apresentada hoje 

(21) na Conferência Nacional de Educação (Conae). 

A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) em parceria 

com o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp). A pesquisa foi realizada 

em setembro deste ano, com 3 mil pessoas de mais de 16 anos, nas cinco regiões do país. 

O levantamento mostra que para 89% dos entrevistados existe muita violência nas escolas públicas brasileiras. 

Os entrevistados entram em consenso quando o assunto é valorização dos professores, já que 98% avaliam que 

a profissão deveria ser mais valorizada. 

"A pesquisa mostra em números o que já sabíamos", diz o presidente da CNTE, Roberto Franklin de Leão. "A 

sociedade vê o que está acontecendo, vê que precisamos de mudança", acrescenta. 

O levantamento mostra também que há um consenso de que educação é importante para o futuro do Brasil, pois 

99% dos entrevistados tiveram essa opinião. A questão foi levada em consideração nas eleições, pois 72% 

dizem que se informaram sobre educação antes de votar. 

"As pautas defendidas pela categoria [professores e funcionários de educação] são amplamente defendidos pela 

sociedade", diz o presidente do Data Popular, Renato Meirelles. "“ Se descobrimos isso, temos o grande desafio 

de trazer essas pessoas como aliadas”. 

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2014-11/inseguranca-e-violencia-sao-os-principais-problemas-nasescolas-diz-pesquisa 

acesso em 07-04-2016 

 

 

 
INSTRUÇÕES : 
 
• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 

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

• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação 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. 

 

 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2014-11/inseguranca-e-violencia-sao-os-principais-problemas-nasescolas-diz-pesquisa
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
QUESTÕES de 91 a 95 (opção inglês) 

 
 

 

QUESTÃO 91 

WORLD CHALLENGE  
THE WORLDCHALLENGE.CO.UK  

 

Challenging Times . . .  

[ . . .]  

Contaminated drinking water is a killer, 

responsible for millions of deaths, as well as 

countless illnesses worldwide. Visit the massive 

Kibera shantytown in Nairobi, Kenya, and you can 

see the problem first-hand. Open sewers line the 

passageways, and running water is a rarity: a single 

tap may serve as many as 1,000 people. It’s no 

surprise, then, that waterborne illnesses plague 

Kibera’s residents. But now, an inexpensive gadget 

called the Jompy is helping them to purify their water 

easily and safely. A device created by the Scottish 

inventor David Osborne, the Jompy sits on a small 

stove or over a fire and delivers boiling-hot, clean 

water in a matter of seconds. In addition, it allows 

users to simultaneously cook a meal on top of it – 

turning two jobs into one and saving time, energy 

and money in the process.  
Taken from Newsweek magazine. November 

18, 2010, page 26. 

 

De acordo com o texto, o aparelho criado 

pelo escocês David Osborne:  

A. não auxilia seus usuários na preparação de 

alimentos.  

B. transforma água contaminada em água potável 

de forma fácil e rápida.  

C. pode evitar a morte de milhões de pessoas que 

se contaminaram por vírus.  

D. produz água potável para aproximadamente mil 

pessoas.  

E. pode produzir água quente para banhos. 

embora a custos altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 92 

Estes são os símbolos internacionais utilizados para 

o trato de tecidos e roupas. 

 
 

No caso de uma peça que carregue a seguinte 

etiqueta podemos afirmar que : 

 
 

A. Não deve ser utilizado branqueador ou cloro 

nem lavada a seco. 

B. A peça é de um tecido muito delicado e 

deve ser lavada a seco. 

C. Deve ser lavado à mão com água quente. 

D. Não deve ser passado a ferro  

E. Não deve ser torcido ou colocado ao sol 

para secar. 
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QUESTÃO 93 

Adopt from a Shelter 

If you think you could adopt a puppy or dog, and 

give it a chance at a better life, go to your local 

shelter and talk with the staff 

 

Pet breeders have only one goal in mind – to 

raise large quantities of purebred animals for profit. 

They’ve also been pilloried for misdeeds such as 

overbreeding, inbreeding, poor veterinary oversight, 

lousy food and living conditions, overcrowding, and 

culling of unwanted animals. Why buy when you can 

adopt one of the 70,000 puppies and kittens born 

every day only in the United States? Love knows no 

pedigree. Check out www.petfinder.com or contact 

your local animal shelter to find your perfect match.  
Adapted from http://www.urbandogmagazine.com/ 

Issue 25 – Spring, 2008.  

Accessed on November 10, 2010.  

 

Sabe-se que no mundo existem várias ONGs que 

cuidam de animais abandonados e que têm como 

foco conscientizar a população a respeito da adoção 

e posse responsável.  

 

O artigo da revista Urban Dog incentiva a adoção de 

cães e gatos que nascem aos milhares a cada dia 

nas ruas dos Estados Unidos. Ele apresenta quatro 

aspectos negativos sobre a vida dos animais em um 

canil particular. Qual delas, entretanto, não está 

sustentada no texto?  

 

A. Criadores de cães de raça têm como único 

objetivo obter lucro.  

B. Animais que vivem nesses canis são, com 

frequência, malcuidados e mal alimentados.  

C. Animais doentes ou com deficiências físicas são 

sacrificados.  

D. Cães que possuem pedigree nem sempre são 

saudáveis ou demonstram amor aos seus 

donos. 

E. Em geral, há uma superlotação na maioria 

desses canis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 94 

TIME Healthland  

Study: Breast-Feeding Moms Get Just as Much 

(or Little) Rest as Formula-Feeders  

 

Having a baby is the equivalent of deciding 

that an uninterrupted night’s sleep is overrated. But 

mothers hoping to get a little more shut-eye by 

formula-feeding should put that notion to bed. It’s 

just not true, according to a new study in the 

December issue of Pediatrics published online 

Monday.  

No matter whether moms breast-fed, 

formula-fed or did a combination of both, they got 

the same amount of sleep and considered 

themselves equally exhausted. Score one for the 

breastfeeding advocates, who hope this study gives 

women on the fence another reason to commit to 

breast-feeding, which conveys well-documented 

health benefits for baby — and mother. The 

American Academy of Pediatrics recommends 

babies be exclusively breast-fed for six months and 

continue to receive breast milk for at least a year. 

[…]  
Taken from 

http://healthland.time.com/2010/11/08/breast-feed-or-formula-

feed-in-terms-of-sleep-its-a-wash/#more-15367   

Accessed on November 8, 2010.  

 

Toda mulher sabe que sua rotina vai mudar 

após o nascimento de um filho. Ela, por exemplo, 

terá que abrir mão de algumas horas de sono nos 

primeiros meses, mas médicos e especialistas 

publicaram estudos que levam em conta outros 

aspectos mais relevantes.  

 

Com base no texto, pode-se dizer que o 

objetivo principal desses estudos é:  

 

A. conscientizar os casais sobre a importância de 

ter filhos.  

B. enfatizar o fato de que o descanso da mãe é 

essencial para sua recuperação.  

C. sugerir que a família contribua para evitar que a 

mãe chegue à exaustão.  

D. estimular o aleitamento materno por pelo menos 

os seis primeiros meses de vida do bebê. 

E. sugerir que o leite materno e a mamadeira 

sejam usados intercaladamente.  

 

 

 

 

 

http://www.urbandogmagazine.com/
http://healthland.time.com/2010/11/08/breast-feed-or-formula-feed-in-terms-of-sleep-its-a-wash/#more-15367
http://healthland.time.com/2010/11/08/breast-feed-or-formula-feed-in-terms-of-sleep-its-a-wash/#more-15367
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QUESTÃO 95 

Haiti’s Students: out of School for 10 Months  

 

Twelve-year-old Fabienne Joseph is one of 

thousands of Haitian children who haven’t been to 

school since a massive earthquake hit Haiti last 

January. Some students’ schools were demolished 

and have yet to be rebuilt. Other children, like 

Fabienne, had to quit school because their parents 

lost their jobs after the quake and could no longer 

afford school fees. Education officials discuss how 

the long-term educational hiatus and the 

psychological effects of witnessing the quake are 

affecting Haiti’s young people. […]  
Taken from 

http://www.newsweek.com/2010/11/08/haiti-s-students-out-of-

school-for-10-months.html 

 Accessed on November 10, 2010.  

 

 

 

O Haiti, que foi atingido por um terremoto em janeiro 

de 2010, ainda vive momentos difíceis. O país é 

particularmente propenso a deslizamentos por 

causa do seu terreno montanhoso, tem cerca de 1,3 

milhão de pessoas vivendo em condições precárias 

e, além disso, enfrenta um surto de cólera.  

 

Com base no texto, o que agrava ainda mais a 

situação no Haiti?  

A. A ausência de doações por parte da 

comunidade internacional.  

B. A falta de suporte psicológico às crianças – por 

parte de educadores – que presenciaram a 

tragédia de perto.  

C. O risco de que outro terremoto ou tsunami atinja 

a região num futuro bem próximo.  

D. A perda de muitos jovens haitianos que 

formariam a força de trabalho na reconstrução 

do país. 

E. O desemprego de pais, que obriga seus filhos a 

abandonar os estudos por falta de condições 

financeiras.  
 
QUESTÕES de 91 a 95 (opção espanhol) 
 
QUESTÃO 91 

Araújo, el cantante al que nadie conocía excepto 

millones de personas 

 La muerte del 

cantante Cristiano Araújo, 

de 29 años, y de su novia, 

la también artista Allana 

Coelho Pinto Moraes, de 

19, en un accidente de tráfico en la madrugada de 

este miércoles ha conmocionado a millones de 

personas en Brasil, pero también ha causado una 

reacción contradictoria en las redes sociales. 

A primeras horas de la mañana de este miércoles, 

las cadenas de televisión ya relataban el grave 

acidente ocurrido mientras centenares de fans 

dejaban sus mensajes de solidaridad en la pagina 

oficial de Facebook de Araújo (que tiene 6,3 

millones de seguidores). “Ya te echamos de menos. 

¿Quién nunca ha vivido un momento en el que 

Cristiano Araújo no estuviera cantando?”, escribió 

uno de ellos. Sin embargo, otras miles de personas 

apenas entendían qué estaba pasando. Muchos 

nunca le habían escuchado cantar y ni siquiera 

sabían su nombre. “¿Quién es este?”, “No sabía 

que existía”, reaccionaban en las redes. “Sé quien 

es porque el taxista me lo dijo”, confesaba una 

mujer. 

Así, la muerte de Araújo demuestra, una vez más, 

como en Brasil, un país de 200 millones de 

personas, las desigualdades entre clases sociales 

no solo persisten, sino también se reflejan a la hora 

de consumir cultura. 

(http://cultura.elpais.com/cultura/2015/06/25/actualidad/14351864

19_653347.html. adaptado) 

De acordo com o jornal El País, a morte do cantor 

brasileiro Cristiano Araújo expõe, através das redes 

sociais, uma contradição entre seus usuários. Como 

se evidencia essa contradição? 

 

A. ao mesmo tempo em que milhares de pessoas 

lamentam a morte do cantor, outras milhares 

apontam qual canção dele mais lhes tocava 

B. ainda que tenha havido uma  grande comoção 

com sua morte, um grande número de usuários 

apenas tomou conhecimento de sua existência 

nesse momento.  

C. mesmo com a ampla cobertura das redes 

sociais e tv, um grande numero de pessoas 

segue sem saber quem foi Cristiano Araújo 

D. embora não fosse o foco no momento, sua 

morte escancarou uma desigualdade social 

vivida no país  

E. no obstante tenha havido comoção com sua 

morte, registrou-se também que classes sociais 

diferentes ouvem músicas diferentes. 

 

 

 

http://www.newsweek.com/2010/11/08/haiti-s-students-out-of-school-for-10-months.html
http://www.newsweek.com/2010/11/08/haiti-s-students-out-of-school-for-10-months.html
http://elpais.com/elpais/2015/06/24/estilo/1435158294_544821.html
http://elpais.com/elpais/2015/06/24/estilo/1435158294_544821.html
https://www.facebook.com/CristianoAraujoEfeitos
https://www.facebook.com/CristianoAraujoEfeitos
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/24/politica/1435157843_809542.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/06/25/actualidad/1435186419_653347.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2015/06/25/actualidad/1435186419_653347.html
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QUESTÃO 92 

 

 

Uma  receita  nada  mais é  do que uma  sequencia de atos e  medidas  que devem  ser  seguidos à  risca  se o  

que se  quer é ter  o  prato  anunciado.  

 

Para  a  receita FONDUE DE  CHOCOLATE  é preciso 

A. retirar  o  recipiente  do forno a cada dois minutos  e mexer 

B. mexer  a cada dois  minutos  até esfriar 

C. usar  fruta  fresca  e  vermelha 

D. colocar  alguns palitos para facilitar  o  manuseio da  fruta 

E. pré-aquecer  o  micro-ondas. 

 

QUESTÃO 93 

Historia de los juegos en red  

 El primer  videojuego comercial que salió 

fue el famoso Pong, que apareció en la década de 

los 80 en un salón recreativo de California. Desde el 

Pong, los videojuegos han sufrido una continua 

evolución hasta llegar a las sofisticadas máquinas 

cercanas a la realidad virtual que ahora mismo 

podemos ver en muchos salones recreativos. 

 La posibilidad de utilizar un ordenador para 

jugar en redes telemáticas comenzó en torno a 

1979, cuando un grupo de estudiantes de la 

Universidad de Essex crearon una versión 

informática multiusuario de un juego de rol llamado 

Dragones y Mazmorras, basado en el uso de textos 

alfanuméricos. Así surgió un nuevo tipo de juegos 

conocidos como MUD (Multi-User Dungeons o 

Domains) que se desarrollaría rápidamente por la 

aún  poco conocida Internet, surgiendo así las 

primeras comunidades virtuales. 
Disponível em  : 

http://pt.slideshare.net/hugoxavieralvarezsaltos/historia-de-los-

juegos-en-red.  

 

 

 

 

 

Desde o início, os jogos de computador tem atraído 

a atenção de crianças, jovens e adultos e muito se 

discute a seu respeito.  

 

Publicado no programa Slideshare, o texto 

apresentado tem o propósito de  

 

A. Informar que os jogos online começaram em 

1979 e cerca de um ano depois já eram febre. 

B. divulgar o lançamento de uma  nova versão 

para  um  jogo  virtual  cuja plataforma é a MUD. 

C. apresentar um resumo do tema que vai ser 

tratado através de uma abordagem cronológica 

dos fatos 

D. iniciar, com um pouco de história, o tema dos 

jogos de computador que será tratado ao longo 

do trabalho. 

E. discutir a questão dos jogos eletrônicos e sua 

associação com a violência em grandes 

cidades. 

 

 

 

 

http://pt.slideshare.net/hugoxavieralvarezsaltos/historia-de-los-juegos-en-red
http://pt.slideshare.net/hugoxavieralvarezsaltos/historia-de-los-juegos-en-red
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QUESTÃO 94 

 
Disponível em :http://www.gocomics.com/espanol/gaturro/2014/02/15 – Acesso em 17 feb.de 2014 

A vida em meio a natureza traz aliada  ao seu benefício uma série de riscos e contratempos. Na tirinha, o 

cartunista Nik, deixa este fato comprovado através da inserção de uma contradição vivida pelos personagens. 

Qual é esta contradição? 

A. A presença de um gato em um  acampamento familiar. 

B. O tamanho da barraca que deveria comportar a família. 

C. A falta de infra estrutura do lugar para atender a família. 

D. O medo de um simples inseto que aparece de repente. 

E. A fala da personagem condizer com a ação dos outros. 

QUESTÃO 95 

Agua y cambio  climático 

  

 

 

 

 

 

Sin duda, el agua 

se encuentra en el centro del debate sobre el 

cambio climático. Los principales impactos 

previstos, se relacionan de una u otra manera con 

este recurso esencial: aumento del nivel del mar y 

de la temperatura marítima; mayor frecuencia e 

intensidad de lluvias, con inundaciones en algunas 

zonas; frente a olas de calor y sequías más severas, 

en otras regiones. Por otro lado, los pronósticos 

sobre el aumento de las temperaturas terrestres 

tendrán también graves consecuencias sobre la 

disponibilidad y calidad de los recursos hídricos. 

  Muito se discute a respeito da mudança  de  

clima  por  toda  a terra. O fragmento apresentado 

mostra a realidade desta mudança dizendo que 

enquanto algumas  áreas  sofrem com o  excesso  

de  chuvas  e inundações, em  outras há 

 

A. chuva  intensa  porém ela não atrapalha 

B. onda  de  calor  e fome 

C. seca  e frio extremos 

D. fome provocada por temperatura  com  picos 

muito negativos 

E. temperatura  alta  e  grande  período de 

estiagem 

 

 

 

 

 

http://www.gocomics.com/espanol/gaturro/2014/02/15
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
QUESTÕES DE 96 A 135 
 

QUESTÃO 96 
 

 
 

Os memes são gêneros textuais muito famosos em 

redes sociais; exploram o humor, a crítica, o 

sarcasmo e, para isso, servem-se de elementos 

visuais e verbais. Muitos recursos linguísticos 

contemplam essa contemporânea modalidade 

textual. O meme em análise, por exemplo, exala 

criatividade ao combinar imagem e palavra, além de 

conhecimentos extratextuais e recursos 

intertextuais. No texto lido, resume-se, porém, esses 

recursos no mecanismo da polissemia, que se 

construiu sobretudo por um(a) 

 

A. ambiguidade lexical. 

B. fenômeno fonético. 

C. piada intelectual. 

D. diálogo ciência-história. 

E. paródia literária. 

 

QUESTÃO 97 
 

 

Lê-se na fala de Mafalda uma certa ansiedade pela 

chegada do sábado, chegada que se revela lenta 

sob o ponto de vista da personagem de Quino. 

Linguisticamente, esse sentimento tem gênese 

em(o)(a) 

A. incongruência entre advérbio e flexão verbal. 

B. expressão facial de Mafalda, associada às 

posições da mão. 

C. combinação dos pontos de exclamação e de 

interrogação. 

D. subentendido de que o rádio, no sábado, tem 

um programa de que ela gosta. 

E. Posição de protesto aludida por Mafalda estar 

sobre a cadeira. 

 

QUESTÃO 98 

Leia a seguir um texto que se serve do recorte de 

um diálogo em redes sociais. 

 

 
 

A crítica presente no último comentário deveu-se ao 

fato de Fefo 

 

A. Confundir desinências verbais. 

B. Errar a grafia dos verbos. 

C. Empregar inadequadamente a vírgula 

D. Agir com desabafo na rede. 

E. Conjugar equivocadamente os verbos. 
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QUESTÃO 99 
 

 
 

A comunicação é um fenômeno por demais 

interessante, e os falantes do idioma acentuam essa 

característica ao explorar a riqueza da língua. As 

variações linguísticas fazem, a todo tempo, o erro 

virar acerto e o acerto virar erro, ou seja, em 

comunicação a ideia de erro perde lugar para a 

ideia de adequação. No meme analisado, o bom 

humor de que ele se serve se baseia em um(a) 

 

A. associação entre imagem e palavra. 

B. mescla de linguagem culta e linguagem popular. 

C. aparente inadequação da variante linguística. 

D. inadequação ao contexto de produção do texto. 

E. ambiguidade no uso da preposição “de” em “de 

cana...” 

Texto para as questões 100 e 101 

 

A miséria de todos nós 

Como entender a resistência da miséria no Brasil, 

uma chaga social que remonta aos primórdios da 

colonização? No decorrer das últimas décadas, 

enquanto a miséria se mantinha mais ou menos do 

mesmo tamanho, todos os indicadores sociais 

brasileiros melhoraram. Há mais crianças em idade 

escolar frequentando aulas atualmente do que em 

qualquer outro período da nossa história. As taxas 

de analfabetismo e mortalidade infantil também são 

as menores desde que se passou a registrá-las 

nacionalmente. O   Brasil figura entre as dez nações 

de economia mais forte do mundo. No campo 

diplomático, começa a exercitar seus músculos. 

Vem firmando uma inconteste liderança política 

regional na América Latina, ao mesmo tempo em 

que atrai a simpatia do Terceiro Mundo por ter se 

tornado um forte oponente das injustas políticas de 

comércio dos países ricos. Apesar de todos esses 

avanços, a miséria resiste. 

       Embora em algumas de suas ocorrências, 

especialmente na zona rural, esteja confinada a 

bolsões invisíveis aos olhos dos brasileiros mais 

bem posicionados na escala social, a miséria é 

onipresente. Nas grandes cidades, com 

aterrorizante frequência, ela atravessa o fosso 

social profundo e se manifesta de forma violenta. A 

mais assustadora dessas manifestações é a 

criminalidade, que, se não tem na pobreza sua 

única causa, certamente em razão dela se tornou 

mais disseminada e cruel. Explicar a resistência da 

pobreza extrema entre milhões de habitantes não é 

uma empreitada simples. 
Veja, ed. 1735 

 
QUESTÃO 100 
 
O título dado ao texto se justifica porque 

A. a miséria abrange grande parte de nossa 

população; 

B. a miséria é culpa da classe dominante; 

C. todos os governantes colaboraram para a 

miséria comum; 

D. a miséria deveria ser preocupação de todos 

nós; 

E. um mal tão intenso atinge indistintamente a 

todos 

 

QUESTÃO 101 
 
A primeira pergunta - "Como entender a resistência 

da miséria no Brasil, uma chaga social que  

remonta aos primórdios da colonização?": 

 

A. tem sua resposta dada no último parágrafo; 

B. representa o tema central de todo o texto; 

C. é só uma motivação para a leitura do texto; 

D. é uma pergunta retórica, à qual não cabe 

resposta; 

E. é uma das perguntas do texto que ficam sem 

resposta 
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QUESTÃO 102 
 
Jogar limpo  

Argumentar não é ganhar uma discussão a qualquer 

preço. Convencer alguém de algo é, antes de tudo, 

uma alternativa à prática de ganhar uma questão no 

grito ou na violência física — ou não física. Não 

física, dois pontos. Um político que mente 

descaradamente pode cativar eleitores. Uma 

publicidade que joga baixo pode constranger 

multidões a consumir um produto danoso ao 

ambiente. Há manipulações psicológicas não só na 

religião. E é comum pessoas agirem 

emocionalmente, porque vítimas de ardilosa — e 

cangoteira — sedução. Embora a eficácia a todo 

preço não seja argumentar, tampouco se trata de 

admitir só verdades científicas — formar opinião 

apenas depois de ver a demonstração e as 

evidências, como a ciência faz. Argumentar é 

matéria da vida cotidiana, uma forma de retórica, 

mas é um raciocínio que tenta convencer sem se 

tornar mero cálculo manipulativo, e pode ser 

rigoroso sem ser científico.  

Língua Portuguesa, São Paulo, ano 5, n. 66, abr. 2011 

(adaptado).  

No fragmento, opta-se por uma construção 

linguística bastante diferente em relação aos 

padrões normalmente empregados na escrita. 

Trata-se da frase “Não física, dois pontos”. Nesse 

contexto, a escolha por se representar por extenso 

o sinal de pontuação que deveria ser utilizado  

A. enfatiza a metáfora de que o autor se vale para 

desenvolver seu ponto de vista sobre a arte de 

argumentar.  

B. diz respeito a um recurso de metalinguagem, 

evidenciando as relações e as estruturas 

presentes no enunciado.  

C. é um recurso estilístico que promove 

satisfatoriamente a sequenciação de ideias, 

introduzindo apostos exemplificativos.  

D. ilustra a flexibilidade na estruturação do gênero 

textual, a qual se concretiza no emprego da 

linguagem conotativa.  

E. prejudica a sequência do texto, provocando 

estranheza no leitor ao não desenvolver 

explicitamente o raciocínio a partir de 

argumentos. 

 

 

 

QUESTÃO 103 
 
Deixe-me sozinho  

Porque assim  

Eu viverei em paz  

Quero que sejas bem feliz  

Junto do seu novo rapaz...  

BARROS, Renato. Disponível em http://www.mpbnet.com.br 

Acesso em: mar. 2016  

Na composição de Renato Barros, gravada por 

Adriana Calcanhoto, há uma inadequação quanto 

ao uso do pronome. De acordo com a norma padrão 

da língua, isso se justifica, pois  

A. gera a omissão do sujeito marcado pela 

segunda pessoa.  

B. gera a inadequação na concordância com o 

verbo. 

C. contraria as regras de colocação pronominal.  

D. contraria a uniformidade na forma de 

tratamento.  

E. apresenta o oblíquo marcando a função de 

sujeito 

QUESTÃO 104 
 

A crônica muitas vezes constitui um espaço para 

reflexão sobre aspectos da sociedade em que 

vivemos. Eu, na rua, com pressa, e o menino 

segurou o meu braço, falou qualquer coisa que não 

entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de 

que ele estava pedindo dinheiro. Não estava. Queria 

saber a hora.  

Talvez não fosse o Menino de Família, mas também 

não era um Menino de Rua. É assim que a gente 

divide. Menino de Família é aquele bem-vestido, 

com tênis de moda e camisa de marca, que usa 

relógio e a mãe dá outro se o dele for roubado por 

um Menino De Rua. Menino De Rua é aquele que 

quando a gente passa perto segura a bolsa com 

força porque pensa que ele é pivete, trombadinha, 

ladrão.  

(...). Na verdade não existem meninos De rua. 

Existem meninos Na rua. E toda vez que um menino 

está Na rua é porque alguém botou lá. Os meninos 

não vão sozinhos aos lugares (...). Resta ver quem 

os põe na rua. E por quê.”  

(COLOSSANTI, Mariana. In: Eu sei, mas não devia.                  

Rio de Janeiro: Rocco, 1999)  
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A alternativa abaixo em que se encontra a reescrita 

com manutenção do sentido original da sentença, 

respeitando as normas da tradição gramatical, é  

A. “...um espaço para reflexão sobre aspectos da 

sociedade em que vivemos.” (. 1/2) = “...um 

espaço para reflexão sobre aspectos da 

sociedade que vivemos”.  

B. “...e o menino segurou o meu braço”. (. 2) = 

“...e o menino segurou-me o braço”.  

C. “Não estava. Queria saber a hora”. (. 3) = “Não 

estava, logo, queria saber a hora”.  

D. “...e a mãe dá outro se o dele for roubado”. (. 

6) = “...e a mãe dar outro se o dele for roubado”.  

E. “Na verdade não existem meninos DE rua”. (. 

8) = “Na verdade, não têm meninos DE rua”. 

 

QUESTÃO 105 
 

Esta gramática, pois que gramática implica no seu 

conceito o conjunto de normas com que torna 

consciente a organização de uma ou mais falas, 

esta gramática parece estar em contradição com o 

meu sentimento. É certo que não tive jamais a 

pretensão de criar a Fala Brasileira. Não tem 

contradição. Só quis mostrar que o meu trabalho 

não foi leviano, foi sério. Se cada um fizer também 

das observações e estudos pessoais a sua 

gramatiquinha, muito que isso facilitará pra daqui a 

uns cinquenta anos se salientar normas gerais, não 

só da fala oral transitória e vaga, porém da 

expressão literária impressa, isto é, da estilização 

erudita da linguagem oral. Essa estilização é que 

determina a cultura civilizada sob o ponto de vista 

expressivo.  

ANDRADE, Mário. Apud PINTO, E. P. A gramatiquinha de Mário 

de Andrade: texto e contexto. São Paulo: Duas Cidades: 

Secretaria de Estado da Cultura, 1990(adaptado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fragmento é baseado nos originais de Mário de 

Andrade destinados à elaboração da sua 

Gramatiquinha. Muitos rascunhos do autor foram 

compilados, com base nos quais depreende-se do 

pensamento de Mário de Andrade que ele  

A. dá preferência à linguagem poética ao 

caracterizá-la como estilização erudita da 

linguagem oral.  

B. tem pretensão de representar uma linguagem 

próxima do falar, instigando uma revolução 

linguística.  

C. reconhece a importância do registro do 

português do Brasil ao buscar sistematizar a 

língua na sua expressão oral e literária.  

D. reflete a respeito dos métodos de elaboração 

das gramáticas, sugerindo que cada um se 

dedique a estudos pessoais, tornando o 

processo menos sério.  

E. demonstra estar de acordo com os ideais da 

gramática normativa e os utiliza na composição 

de seus poemas. 

 

QUESTÃO 106 
 

Em alguns contextos, a diferença de posição de 

uma palavra ou grupo de palavras na frase altera o 

sentido da mensagem; em outros contextos, o 

sentido não é alterado. A frase cujo sentido foi 

alterado pela mudança de posição de uma palavra é  

A. “...e as ameaças ao sucesso e ao bolso são 

inúmeras.” / ... e são inúmeras as ameaças ao 

sucesso e ao bolso.  

B. “Os avanços tecnológicos determinam 

mudanças radicais na carreira profissional.” / Os 

avanços tecnológicos determinam radicais 

mudanças na carreira profissional.  

C. “Em momento algum da história da humanidade 

o provérbio “tempo é dinheiro” ganhou tanta 

expressão...” / Em algum momento da história 

da humanidade o provérbio “tempo é dinheiro” 

ganhou tanta expressão...  

D. “Pessoas sobrecarregadas de trabalho e 

responsabilidades sempre se queixam...” / 

Pessoas sobrecarregadas de trabalho e 

responsabilidades se queixam sempre...  

E. “A essa altura, o estresse negativo já deve ter-

se instalado.” / O estresse negativo já deve ter-

se instalado a essa altura 
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QUESTÃO 107 

 

WOOD JR., Thomaz. A educação pela arte. Carta Capital. São Paulo: Confiança, n. 756, p. 48, 10 jul. 2013. Adaptado 

Sobre o texto, está correto o que se afirma em  

A. A expressão “por si” (ref. 3) tem como referente “Gary Gutting” (ref. 4).  

B. O termo “em ‘exercícios intelectuais’ ” (ref. 5) constitui um modificador verbal que expressa meio.  

C. O vocábulo “próprio”, em “de seu próprio curso” (ref. 6), indica reforço. 

D. A palavra “simplesmente” (ref. 7) mantém relação sintática com o substantivo “objetivo” (ref. 8),     

qualificando-o.  

E. Os termos “O”, em “O objetivo” (ref. 9), e “O”, em “O que se ganha” (ref. 10), equivalem-se 

morfologicamente. 

 
QUESTÃO 108 

O trecho a seguir faz parte de uma matéria sobre 

erros de português cometidos inclusive por 

jornalistas e foi extraído da revista Imprensa, ano III, 

n. 34  
(In. MESQUITA, Roberto Melo. Gramática. São Paulo: Saraiva, 

1999).  

“De fato, de 30 anos para cá, o ensino da língua 

portuguesa nas escolas primárias e secundárias 

teve sua qualidade perigosamente comprometida 

pelo descaso governamental, pela incúria dos 

educadores e – pior – pela garantia, na mídia, das 

condições de reprodução dos equívocos sintáticos e 

derrapadas linguísticas. De tanto esses erros serem 

repetidos, assumem foros de norma estabelecida. 

“Vem pra Caixa você também” propõe, por exemplo, 

o anúncio de um banco oficial. “No meu governo”, 

indigna-se Luís Edgar de Andrade, 57 anos e 35 de 

profissão, diretor de redação da Rede Manchete, “o 

presidente da Caixa Econômica Federal seria 

condenado ao degredo perpétuo, para aprender 

como se conjuga o verbo vir no imperativo.”  

A reescrita da sentença “Vem pra Caixa você 

também” que se enquadraria nas prescrições 

gramaticais é  

A. “Vem para Caixa você também”  

B. “Vêm para Caixa você também”  

C. “Vêm para Caixa tu também”  

D. “Venha para Caixa você também”  

E. “Venha para Caixa vocês também” 
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QUESTÃO 109 

O empresário moderno não demite mais, faz um 

"downsizin", ou redimensionamento para baixo, em 

sua empresa. O empregado pode dizer em casa 

que não perdeu o emprego, foi "downsizeado", e 

ainda impressionar os vizinhos.  
VERISSIMO, Luis Fernando. O Estado de S. Paulo.  

 

A partir da leitura do texto, pode-se dizer que o 

autor  

A. divulga o emprego de palavras estrangeiras.  

B. ironiza a substituição de palavras em português 

por palavras estrangeiras.  

C. explica que os patrões devem falar de modo 

incompreensível.  

D. critica os empregados que usam palavras 

estrangeiras.  

E. não se posiciona quanto ao uso cotidiano dos 

estrangeirismos na língua portuguesa. 

 

QUESTÃO 110 

 

Pela forma como as informações estão organizadas, 

observa-se que, nessa peça publicitária, 

predominantemente, busca-se  

A. conseguir a adesão do leitor à causa anunciada.  

B. reforçar o canal de comunicação com o 

interlocutor.  

C. divulgar informações a respeito de um dado 

assunto.  

D. enfatizar os sentimentos e as impressões do 

próprio enunciador.  

E. ressaltar os elementos estéticos, em detrimento 

do conteúdo veiculado. 

 

 

 

 

Texto para as questões 111 e 112 

A Bela Azul  

Como a Terra é bela! Certos estavam os teólogos e 

astrônomos antigos em colocá-la no centro do 

universo! Os astrônomos modernos e os geômetras 

se riram da sua ingenuidade e presunção... Ora, a 

Terra, essa poeira ínfima perdida em meio a bilhões 

de estrelas e galáxias – o centro em torno do qual 

todo o universo gira?  

Mas eles, cientistas, não sabem que há duas formas 

de determinar o centro. Pode-se determinar o centro 

com o cérebro e pode-se determinar o centro com o 

coração. O cérebro mede o espaço vazio com 

réguas e calculadoras para assim localizar o seu 

centro geométrico. Mas, para o coração, o centro do 

universo é o lugar do amor.  

Para o pai e a mãe, qual é o centro de sua casa? 

Não será o berço onde o filhinho dorme? E para o 

trabalhador na roça, cansado e sedento, o centro do 

mundo não é uma fonte de água fresca? Chove e 

faz frio. A família inteira se reúne em torno da 

lareira, onde o fogo crepita. Ali se contam estórias... 

E sabe o apaixonado que o centro do mundo é o 

rosto de sua amada, ausente...  

Recebi de um amigo, via Internet, uma série de 

fotografias da Terra, tiradas de um satélite. Vinha 

tudo com o nome de "A Bela Azul". Que lindo nome 

para a nossa Terra! Porque é com a cor azul que 

ela aparece. Lembrei-me de um verso de Fernando 

Pessoa: "... e viu-se a Terra inteira, de repente, 

surgir, redonda, do azul profundo". O filósofo 

Niezstche também era um apaixonado pela Terra. 

Dizia que era uma deformação do espírito ficar 

lendo um livro em casa, num dia luminoso, quando 

a natureza está lá fora, fresca e radiante. É possível 

imaginar que ele, que proclamou a morte de Deus, 

tenha secretamente elegido a Terra como seu 

objeto de adoração. Mas agora anunciam os 

cientistas que a Bela Azul está agonizante...  

(Rubem Alves, Folha de S. Paulo, 07/02/2007) 
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QUESTÃO 111 

O autor afirma, no primeiro parágrafo: Certos 

estavam os teólogos e astrônomos antigos (...). 

Com essa afirmação, pretende ele  

A. menosprezar a legitimidade das investigações e 

das conclusões científicas.  

B. provar que os astrônomos antigos colocavam a 

emoção acima da razão.  

C. iniciar uma argumentação na qual relativiza o 

peso das verdades racionais.  

D. concluir sua tese de que as propriedades do 

universo derivam do amor.  

E. demonstrar seu respeito pelos sábios antigos, 

mais sensíveis que os atuais.  

 

QUESTÃO 112 
No desenvolvimento do texto, a demonstração de 

que há duas formas de determinar o centro  

A. revela-se insustentável, porque uma forma 

exclui a outra.  

B. sustenta-se perfeitamente, se o critério for o 

padrão da racionalidade.  

C. não faz sentido, porque as duas formas 

excluem-se reciprocamente.  

D. sustenta-se perfeitamente, uma vez aceitos dois 

distintos critérios.  

E. revela-se insustentável, pois ambos os critérios 

são imprecisos. 

QUESTÃO 113 
Neologismo 

“Beijo pouco, falo menos ainda. / Mas invento 

palavras / Que traduzem a ternura mais funda / E 

mais cotidiana. / Inventei, por exemplo, o verbo 

teadorar. / Intransitivo: / Teadoro, Teodora.”        

(Manuel Bandeira) 

 

Sobre as palavras e sua formação é possível 

afirmar que, no poema,  

A. o verbo “teadorar” e o substantivo próprio 

“Teodora” são palavras cognatas, pois possuem 

o mesmo radical; 

B. as classes das palavras que compõem a 

estrutura do vocábulo “teadorar” são pronome e 

verbo; 

C. o verbo “teadorar”, por se tratar de um 

neologismo, não possui morfemas; 

D. a vogal temática dos verbos “beijo”, “falo”, 

“invento” e “teadoro” é a mesma, ou seja,“o”. 

E. o autor explora a paronomásia em lugar da 

homonímia. 

QUESTÃO 114 
 

Só os roçados da morte 

compensam aqui cultivar, 

e cultivá-los é fácil: 

simples questão de plantar; 

não se precisa de limpa, 

de adubar nem de regar; 

as estiagens e as pragas 

fazem-nos mais prosperar; 

e dão lucro imediato; 

nem é preciso esperar 

pela colheita: recebe-se 

na hora mesma de semear. 
(João Cabral de Melo Neto,  Morte e vida severina) 

 

O mesmo processo de formação da palavra 

sublinhada em “não se precisa de limpa” ocorre em: 

A. “no mesmo ventre crescido”. 

B. “iguais em tudo e na sina”. 

C. “jamais o cruzei a nado”. 

D. “na minha longa descida”. 

E.  “todo o velho contagia”. 

 

 

QUESTÃO 115 

 

 
 

A comunicação acontece frequentemente mais por 

aquilo que está implícito ou insinuado que por aquilo 

que está na superfície, explícito, do texto. Nesse 

delicado texto que define subjetivamente o 

sentimento amoroso, é possível inferir que 

 

A. A irritabilidade não é, de fato, um estorvo à 

prática do amor. 

B. O amor deve-se sobrepor a quaisquer outros 

sentimentos. 

C. O sentimento de raiva separa os casais. 

D. A prática do amor é oportunidade para se 

vencer uma irritação. 

E. A prática do cuidado é uma prática de amor. 
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Retrato 

(Cecília Meireles) 

 

Eu não tinha este rosto de hoje, 

assim calmo, assim triste, assim magro 

nem estes olhos tão vazios, 

nem o lábio amargo. 

 

Eu não tinha estas mãos sem força, 

tão paradas e frias e mortas; 

eu não tinha este coração 

que nem se mostra. 

 

Eu não dei por esta mudança, 

tão simples, tão certa, tão fácil: 

— em que espelho ficou perdida 

a minha face? 

MEIRELES, Cecilia. Retrato. Disponível em: 

http://www.casadobruxo.com.br/poesia/c/retrato.htm. 

Acesso em: 22 nov. 2012. 

 

Questão 116 

 

Segundo Carpeaux, a poesia de Cecília – ao 

contrário do coloquialismo dos poetas modernos – 

possui uma linguagem sempre carregada de 

musicalidade, em que as palavras mais sugerem do 

que descrevem. Analisando o poema apresentado, 

percebe-se que o “eu poético”, ao retratar-se, busca 

evidenciar a 

 

A. fugacidade da vida e a passagem do tempo. 

B.  raiva diante do envelhecimento precoce. 

C.  incerteza de estar vendo a própria imagem no 

espelho. 

D.  tristeza por não mais ser jovem e bonita. 

E.  falta de percepção em relação ao término da 

beleza juvenil. 

 

Questão 117 

A melancolia do “eu poético” ao dar-se conta da 

passagem do tempo se concretiza textualmente no 

poema por meio da 

 

A. repetição das expressões eu não tinha/eu não 

dei, que demonstram a conformidade frente às 

mudanças trazidas pelo tempo. 

B. negação da rapidez com que o tempo passa, 

conforme expresso no verso tão simples, tão 

certa, tão fácil, que revela a inexorabilidade do 

envelhecimento e da solidão. 

C. presença de advérbios de negação – como 

nem, usado nas duas primeiras estrofes –, que 

reiteram o desconforto do “eu poético” frente às  

mudanças por ele sofridas. 

D. solidão a que se submete o “eu poético” ao 

descrever suas reflexões, enquanto 

provavelmente observa seu rosto envelhecido 

em um espelho emoldurado. 

E. repressão dos sentimentos em relação ao 

passado, conforme expresso nos versos eu não 

tinha este coração/ que nem se mostra, 

revelando a saudade dos tempos de infância. 

 

 

Meu primeiro contato com a poesia de João fez-me ver 

que tudo que eu tinha lido de poesia era aguado, errando 

o alvo com adjetivos molengas. [...] E João Cabral 

continuou: “Saio do poema suando, com picareta. Minha 

obra é motivo de angústia. O sujeito tem de viver no 

extremo de si mesmo. Eu vejo isso na tourada. O bom 

toureiro é o que dá a impressão ao público de que vai 

morrer”. João nem parece um artista; parece cientista, 

matemático, o que fortalece seu fundo sopro lírico, 

domado, reprimido, mas circulando como sangue dentro 

da pedra. João Cabral fez a poesia mais profunda sobre o 

Brasil, a mais “política” também, sem gritos conteudistas, 

sem apelos contra a injustiça, apenas com uma 

discretíssima compaixão. Sua legitimação épica e crítica 

vem das palavras, da forma, como em Maiakovski. 

JABOR, Arnaldo.                                                                          

João Cabral mostrou o que a poesia poderia ser.                             

Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará - 

Terça-feira, 19 de outubro de 1999. Disponível em: 

http://www.revista.agulha.nom.br/arnald02.html. 

Acesso em: 27 nov. 2012. 

Questão 118 

 

O texto de Arnaldo Jabor defende um ponto de vista 

em relação ao fazer poético de João Cabral de Melo 

Neto, exaltando-o ao considerá-lo 

 

A. aguado e molenga. 

B. extremo e artístico. 

C. domado e reprimido. 

D. apelativo e discreto. 

E. político e épico. 

 

 

Questão 119 

 

 Arnaldo Jabor rechaça uma poesia “molenga e 

aguada” e afirma apreciar na produção de João 

Cabral o sopro lírico que corre represado e domado 

na pedra – metáfora para o uso de uma linguagem 

menos prosaica e mais “dura”. Analise o poema e 

assinale os versos em que se pode visualizar a 

repressão de um impulso lírico. 

 

 

 

http://www.casadobruxo.com.br/poesia/c/retrato.htm
http://www.revista.agulha.nom.br/arnald02.html
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A. é contudo uma ausência/o que esse homem 

leva. 

B. tem o ferro do chumbo,/mesma fibra compacta. 

C. como a imagem da faca/que só tivesse lâmina. 

D. que a imagem de uma faca/reduzida à sua 

boca. 

E. à fome pelas coisas/que nas facas se sente. 

 

Questão 120 

A crítica realizada por Arnaldo Jabor em relação à 

produção poética de João Cabral permite ao leitor 

inferir que Jabor, enquanto defende uma posição 

em relação à poesia, expõe sua visão de mundo, 

marcada 

 

A. pela exaltação dos apelos contra a injustiça. 

B. pelo desprezo em relação ao lirismo. 

C. pela valorização da cultura espanhola. 

D. pelo rechaço em relação à compaixão. 

E. pela consagração de Maiakovski. 

 

Seja bala, relógio, 

ou a lâmina colérica, 

é contudo uma ausência 

o que esse homem leva. 

 

Mas o que não está 

nele está como uma bala: 

tem o ferro do chumbo, 

mesma fibra compacta. 

[...] 

 

Por isso é que o melhor 

dos símbolos usados 

é a lâmina cruel 

(melhor se de Pasmado): 

 

porque nenhum indica 

essa ausência tão ávida 

como a imagem da faca 

que só tivesse lâmina. 

 

nenhum melhor indica 

aquela ausência sôfrega 

que a imagem de uma faca 

reduzida à sua boca. 

 

que a imagem de uma faca 

entregue inteiramente 

à fome pelas coisas 

que nas facas se sente. 

 
MELO NETO, Joao Cabral de. Uma faca só lâmina. Obra 

Completa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 

1994, p. 183. 

 

 

Questão 121 

 

O fragmento do poema revela a percepção do “eu 

poético” em relação à “ausência” sentida pelo 

homem, metaforizada no texto 

 

A. pela bala e pelo relógio por ele carregados. 

B. pela fome sentida ao ver a imagem da faca. 

C. pela lâmina da faca. 

D. pelo chumbo compactado. 

E. pelo sentimento de pasmo. 

 

 

Constatação 

 

Pareço Cabo-verdiana 

Pareço Antilhana 

Pareço Martiniquenha 

Pareço Jamaicana 

Pareço Brasileira 

Pareço Capixaba 

Pareço Baiana 

Pareço Cubana 

Pareço Americana 

Pareço Senegalesa 

Em toda parte 

Pareço 

Com o mundo inteiro 

De meu povo 

Pareço 

Sempre o fundo de tudo 

A conga, o tambor 

É o que nos leva adelante 

Pareço todos 

Porque pareço semelhante 

 
LUCINDA, Elisa. In: RATTS, Alex. Eu sou atlântica: sobre a 

trajetória de vida de Beatriz Nascimento. 

São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: Instituto 

Kuanza, 2007. 

Questão 122 

O título do poema Constatação se relaciona com os 

versos, que 

 

A. refletem a percepção do leitor, conforme 

expresso em É o que nos leva adelante. 

B. demonstram como o “eu poético” feminino se 

vê, por meio da repetição do termo pareço. 

C. satirizam a repetição sem sentido da mesma 

informação, levando o leitor a pensar que se 

trata de uma única pessoa. 

D. denunciam a origem africana do “eu poético”, 

conforme indica o verso A conga, o tambor. 

E. revelam a insatisfação do “eu poético” feminino, 

expresso em Sempre o fundo de tudo. 
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Questão 123 

O poema de Elisa Lucinda revela uma constatação, 

uma obviedade que reflete a 

 

A. negação do elemento africano nas identidades 

nacionais. 

B. força afro na cultura americana. 

C. necessidade de promover a homogeneização 

cultural. 

D. semelhança entre os processos de colonização 

vividos na América. 

E. busca pela identidade cultural a que pertence o 

“eu poético”. 

 

 

Questão 124 

Os textos a seguir apresentam a definição de arte primitiva, de arte medieval e do termo clássico.  

Leia-os e observe as Figuras I, II e III. 

 

Texto I 

A arte primitiva, apesar de sua ilimitada variedade, compartilha um traço dominante: a reestruturação imaginativa 

das formas da natureza, em vez de observação cuidadosa. Sua preocupação não é com o mundo visível, mas 

com o mundo invisível e inquietante dos espíritos. Para a mente primitiva, todas as coisas são animadas por 

espíritos poderosos. 
JANSON, H. W. Iniciação à história da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 18. 

 

Texto II 

A Alta Idade Média oscila entre duas formas principais de representação: a arquitetura das igrejas, palácios e 

templos, e a pintura de fundo religioso. Conhecida como a “era da Fé”, a Idade Média foi um ciclo de 

representação que opôs duas linhas: o românico, estabelecido de 

forma múltipla em diversas regiões da Europa, entre os anos 1050 e 1200, e o gótico, considerado o auge da 

arte medieval. 
JANSON, H. W. Iniciação à história da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 103. 

Texto III 

clássico – adj 1. Que se tornou um modelo; modelar, exemplar. 2. Que se refere à cultura, à literatura ou à arte 

dos antigos gregos e romanos. 3. Que segue, em matéria de cultura, letras e artes, o padrão destes povos. 4. 

Famoso por se repetir ao longo do tempo; consagrado. 

Dicionário Barsa da língua portuguesa. São Paulo: Barsa Planeta, 2004. p. 216. 

Ao relacionar textos e figuras, pode-se considerar que 

 

A. a Figura I exemplifica a definição do Texto I. 

B. a Figura III exemplifica a definição do Texto II. 

C. as Figuras I, II e III são exemplos da definição do Texto III. 

D. todas as figuras possuem relação de semelhança com a definição do Texto II. 

E. as definições dos Textos I e III complementam-se e a Figura II as exemplificam. 
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Texto I 

Do clima à fome. Da fome à guerra 

 

Cientistas comprovam a relação entre o El Niño e 

aocorrência de guerras civis em países pobres 

 

Que as consequências dos conflitos militares são mais 

graves em regiões com condições climáticas extremas é 

um fato comprovado há tempos. Um grupo de cientistas, 

no entanto, foi mais longe. Seu estudo, publicado na 

revista Nature, mostra o que muitos suspeitavam: as 

condições climáticas também podem agravar ou criar 

guerras locais. “O clima pode ser o último empurrão para 

a eclosão de uma guerra civil”, disse Solomon Hsiang, 

líder do grupo de  pesquisa do Instituto da Terra da 

Universidade Colúmbia, em Nova York.  

 

No Chifre da África, a atual seca é consequência do 

fenômeno La Niña – resfriamento de parte das águas do 

Oceano Pacífico. Em outras partes do mundo, porém, é 

geralmente associada a outro fenômeno, de 

características opostas, o El Niño – aquecimento das 

águas do Pacífico. Com os dois fenômenos em mente, 

Hsiang e seus colegas analisaram a variação climática de 

175 países e a ocorrência de conflitos civis entre 1950 e 

2004. Notaram não só que as guerras eram mais 

frequentes nos anos do El Niño, mais quentes e secos, 

como também costumavam eclodir no segundo semestre, 

junto com os efeitos do fenômeno climático. Encaixam-se 

nesse padrão a retomada da guerra civil no Sudão, em 

1983, depois de dez anos de armistício; os conflitos no 

Haiti, após o golpe de Estado de 1991; e o início da 

guerra civil na República Democrática do Congo, em 

1997. 

SORG, Leticia. Do clima à fome. Da fome à guerra. Revista 

Época. Disponível em: <http://revistaepoca. 

globo.com/Mundo/noticia/2011/09/do-clima-fome-da-

fomeguerra.html>. Acesso em: 19 fev. 2012. 

Texto II 

África: fome e guerra 

 

Um continente assediado pela fome. Pelas estatísticas 

recentes, as cifras desse flagelo não param de crescer, 

tornando-se mais graves e mais preocupantes. A cada 

ano, 27 milhões de africanos, a maioria crianças, estão 

ameaçados de morrer de fome. Dos 800 milhões de 

habitantes, pelo menos 150 milhões vivem em debilitante 

escassez de alimentos. Os países mais atingidos pelo 

flagelo são: Etiópia, Somália, Sudão, Moçambique, 

Malavi, Libéria e Angola. Além disso, são os mais 

atingidos por violentos conflitos internos, que ameaçam 

aumentar a ruína. No fluxo do comércio mundial, no qual 

a África não tem condições de tomar parte, contribuem 

com modestíssimos 1,5%. 

ROTTI, Carlos. África: fome e guerra. Disponível em: 

<http://pt.shvoong.com/humanities/history/1832853- 

%C3%A1frica-fome-guerra/#ixzz1nDMdGujf> 

                    Acesso em: 19 fev. 2012. 

 

 

Questão 125 

Para reconstruir o sentido de um texto, o leitor 

precisa estar atento aos recursos linguísticos e 

estéticos escolhidos pelo autor. Nesse processo, o 

reconhecimento do uso das figuras de linguagem se 

converte em uma importante ferramenta que amplia 

a expressividade da mensagem apresentada.         

 

No Texto I, uma das figuras de linguagem utilizada 

pelo autor é 

 

A. a elipse, haja vista que ele não explica o que é o 

fenômeno El niño – “Cientistas comprovam a 

relação entre o El Niño e a ocorrência de 

guerras civis em países pobres”. 

B. a gradação, pois demonstra como um fenômeno 

leva a outro – “Do clima à fome. Da fome à 

guerra”. 

C. a metáfora, pois considera um fenômeno natural 

como algo passível de ter gênero, “a atual seca 

é consequência do fenômeno La Niña”. 

D. a antítese, ao contrapor as origens de dois 

fenômenos climáticos – el Niño e La niña. 

E. o pleonasmo, pois repete várias vezes a ideia 

que o clima influencia no surgimento de 

conflitos. 

 

 

Questão 126 

 

Em relação às ideias apresentadas nos dois textos 

sobre o desenvolvimento de conflitos, pode-se 

considerar que  

 

A. o Texto I apresenta uma situação hipotética em 

relação à influência do clima no 

desenvolvimento de conflitos. 

B. o Texto II faz uma descrição da situação vivida 

por países africanos que corrobora as ideias 

apresentadas no Texto I. 

C. os dois textos apresentam dados sobre a 

influência do clima na manifestação de conflitos 

na África. 

D. no Texto II, pode-se perceber a presença de 

dados econômicos que contrariam as ideias 

defendidas no Texto I sobre a influência do 

clima. 

E. ambos os textos divergem em relação ao tema, 

já que o Texto I apresenta dados de uma 

investigação, enquanto o Texto II descreve as 

dificuldades vividas pelos africanos. 
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Texto I 

A evidência 

Ainda que pasmem os leitores, ainda que não acreditem e 

passem, doravante, a chamar este escritor de mentiroso e 

fátuo, a verdade é que, certo dia que não adianta precisar, 

entraram num restaurante de luxo, que não me interessa 

dizer qual seja, um ratinho gordo e catita e um 

enorme tigre de olhar estriado e grandes bigodes ferozes. 

Entraram e, como sucede nas histórias deste tipo, 

ninguém se espantou, muito menos o garçom do 

restaurante. Era apenas mais um par de fregueses. 

Entrados os dois, ratinho e tigre, escolheram uma mesa e 

se sentaram. O garçom 

andou de lá pra cá e de cá pra lá, como fazem todos os 

garçons durante meia hora, na preliminar de atender 

fregueses, mas, afinal, atendeu-os, já que não lhe restava 

outra possibilidade, pois, por mais que faça um garçom, 

acaba mesmo tendo que atender seus fregueses. 

Chegou, pois o garçom e perguntou ao ratinho o que 

desejava comer. Disse o ratinho, numa segurança de 

conhecedor: 

– Primeiro você me traga Roquefort aublinnis. Depois, 

Couer de baratta filet roti à la broche pommes dauphine. 

Em seguida, Medaillon lagartiche foie gras de Strasbourg. 

E, como sobremesa, me traga um Parfait de biscuit 

estraguèe avec cerises jubilée. Café. Beberei, durante o 

jantar, um Laffite Porcherrie Rotschild 1934. 

– Muito bem – disse o garçom. E, dirigindo-se ao tigre. 

– E o senhor, que vai querer? 

– Ele não quer nada – disse o ratinho. 

– Nada? – tornou o garçom – Não tem apetite? 

– Apetite? Que apetite? – rosnou o ratinho enraivecido. 

– Deixa de ser idiota, seu idiota! Então você acha que se 

ele estivesse com fome eu ia andar ao lado dele? 

Moral: É necessário manter a lógica mesmo na fantasia. 

 

FERNANDES, Millor. Fábulas fabulosas.                                    

Rio de Janeiro: José Álvaro, 1964. p. 89. 

 

Texto II 

Supermercado Millôr 

ANO I – Nº. 1 

(Autobiografia de mim mesmo à maneira de mim 

próprio) 

“[...] Dou um boi pra não entrar numa briga. Dou uma 

boiada pra sair dela... Aos quinze (anos) já era famoso em 

várias partes do mundo, todas elas no Brasil. Venho, em 

linha reta, de espanhóis e italianos. Dos espanhóis herdei 

a natural tentação do bravado*, que já me levou a 

procurar colorir a vida com outras cores: céu feito de 

conhas de metal roxo e abóbora, mar todo vermelho, e 

mulheres azuis, verdes ciclames. Dos italianos que, 

tradicionalmente, dão para engraxates ou artistas, eu 

consegui conciliar as duas qualidades, emprestando um 

brilho novo ao humor nativo. Posso dizer que todo o País 

já riu de mim, embora poucos tenham rido do que é meu.” 

FERNANDEZ, Millor. Supermercado Millôr. Disponível em: 

<http://www.releituras.com/millor_bio.asp>. 

Acesso em: 21 fev. 2012. 

 

 

*bravado – expressão usada para se referir a uma 

pretensa valentia, a uma falsa coragem. 

 

Questão 127 

 

Com base no título e no enredo do Texto I, pode-se 

considerar que entre eles se estabelece 

 

A. uma correspondência, pois o jantar do ratinho 

com um tigre é uma evidência de que o felino 

não estava faminto. 

B. uma contradição, afinal, nas fábulas, os ratos e 

os tigres não podem ser amigos. 

C. um contrassenso, pois os ratos não conhecem a 

culinária francesa, o que compromete a 

coerência do texto. 

D. um equívoco, pois a fábula não apresenta 

nenhuma moral explícita em relação ao episódio 

descrito. 

E. uma sátira, uma vez que o ratinho possui 

conhecimentos sofisticados em relação ao 

cardápio. 

 

Questão 128 

 

Considere o trecho do Texto II – Autobiografia de 

mim mesmo à maneira de mim próprio –, das 

características mencionadas nesse texto, 

materializam-se textualmente no Texto I 

 

A. a tenacidade em lutar por seus ideais – Dou um 

boi pra não entrar numa briga. Dou uma boiada 

pra sair dela – expressa na audácia do ratinho. 

B. a busca pelo reconhecimento – Aos quinze 

(anos) já era famoso em várias partes do mundo 

– ao mencionar o cardápio em francês. 

C. o novo brilho ao humor nativo – ao escrever 

uma fábula com personagens já reconhecidos 

pelo público, mas a partir da realidade local. 

D. a tentação do bravado – expressa pela 

naturalidade da descrição de um jantar entre um 

ratinho e um tigre. 

E. a insatisfação perante a crítica – Posso dizer 

que todo o País já riu de mim – expressa na 

moral da história narrada. 
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Questão 129 

  

Já podeis da pátria filhos 

 

Sabe-se que o estrangeiro, ao jogar futebol, ataca o balão 

de couro como se fosse inimigo. Há quem diga que o 

joelho empedrado é natural do gringo, variando uma 

besteirinha de acordo com a espécie. Isto devido à 

comida que eles comem, que e muito melhor do que a 

comida que o brasileiro come, com exceção de que o 

joelho fica empedrado. Porém a comida dá enormes 

sustanças e, além disso, eles usam foguetes e o raio 

leise. Ninguém me diga que a Hungria não usou o raio 

laser em cinquenta e quatro, quando eles davam de 11 a 

8 e 19 a 15 e 48 a 0 em quem aparecesse, eles não 

facilitavam. Disse seu Góes, que não esteve nessa Copa, 

aliás não esteve em Copa nenhuma, mas esteve com 

Pongó que o primo esteve nessa Copa, que eles vinham 

lá de baixo do campo parecendo uns cavalos, tudo 

falando hurunguês e dando aqueles passes de joelho 

empedrado, situque-situque. 

RIBEIRO, João Ubaldo. Já podeis da pátria filhos. In: Livro de 

histórias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.p. 59. 

 

O título do texto – Já podeis da pátria filhos – 

remete ao primeiro verso do Hino da Independência 

do Brasil, levando o leitor a inferir que o fragmento 

de texto apresentado refere-se ao contexto 

nacional, pois faz uma reflexão de cunho político a 

partir  

 

A. do futebol, considerado um dos ícones da 

cultura brasileira. 

B. dos estrangeiros e seus hábitos alimentares. 

C. da pobreza a que o narrador do texto está 

submetido. 

D. da imaginação do narrador que acredita no uso 

de raio laser na Copa de 1954. 

E. da ignorância do narrador que afirma que os 

jogadores falavam hurunguês. 

 

Questão 130 

 

A funda de Davi 

 

Era uma vez um menino chamado Davi N., cuja 

pontaria e habilidade no manejo da atiradeira 

despertavam tanta inveja e admiração entre seus 

amigos da vizinhança e da escola, que viam nele – 

e, assim, comentavam entre si quando os pais não 

podiam escutar – um novo Davi. 

O tempo passou. 

Cansado do tedioso tiro ao alvo que praticava 

disparando pedrouços contra latas vazias e pedaços 

de garrafa, Davi descobriu um dia que era muito 

mais divertido exercer contra os pássaros a 

habilidade com que Deus o tinha dotado, de modo 

que dali em diante a exercitou contra todos os que 

se punham ao seu alcance, em especial contra 

Pardais, Cotovias, Rouxinóis e Pintassilgos, cujos 

corpinhos sangrentos caíam suavemente sobre a 

grama, com o coração ainda agitado pelo susto e a 

violência da pedrada. 

Davi corria alegre até eles e os enterrava 

cristãmente.  

Quando os pais de Davi se aperceberam desse 

costume do seu bom filho se alarmaram muito, lhe 

perguntaram o que é que era aquilo, e denegriram a 

sua conduta com termos tão ásperos e 

convincentes que, com lágrimas nos olhos, ele 

reconheceu sua culpa, se arrependeu sincero, e 

durante muito tempo se aplicou em disparar apenas 

sobre os outros meninos. 

Dedicado anos depois às Forças Armadas, na 

Segunda Guerra Mundial, Davi foi promovido até 

general e condecorado com as cruzes mais altas 

por matar sozinho trinta e seis homens, e mais tarde 

degradado e fuzilado por deixar escapar com vida 

um Pombo mensageiro do inimigo.  

MONTERROSO, Augusto.                                                             

A ovelha negra e outras fábulas.                                                  

Rio de Janeiro: Record, 1983. p. 71. 

 

Augusto Monterroso, contista contemporâneo, 

reinventa um signo há muito conhecido na história 

ocidental – a do jovem Davi que, em uma luta 

desigual, vence o gigante ao atirar uma pedrada em 

seus olhos. No entanto, o conto apresentado é uma 

crítica aos valores dos novos heróis 

contemporâneos e, por extensão, à sociedade em 

que estão inseridos. Tal reflexão se estabelece por 

meio da apresentação de uma contradição expressa 

no fragmento 

 

A. “Era uma vez um menino chamado Davi N., cuja 

pontaria e habilidade no manejo da atiradeira 

despertavam tanta inveja e admiração entre 

seus amigos da vizinhança e da escola.” 

B. “Quando os pais de Davi se aperceberam desse 

costume do seu bom filho se alarmaram muito, 

lhe perguntaram o que é que era aquilo, e 

denegriram a sua conduta com termos tão 

ásperos e convincentes [...].” 

C. “Cansado do tedioso tiro ao alvo que praticava 

disparando pedrouços contra latas vazias e 

pedaços de garrafa, Davi descobriu um dia que 

era muito mais divertido exercer contra os 

pássaros a habilidade com que Deus o tinha 

dotado, [...].”    

           



                                                             

23 

 

                                                                                                                 

D. “[...] de modo que dali em diante a exercitou 

contra todos os que se punham ao seu alcance, 

em especial contra Pardais, Cotovias, Rouxinóis 

e Pintassilgos, cujos corpinhos sangrentos 

caíam suavemente sobre a grama, com o 

coração ainda agitado pelo susto e a violência 

da pedrada. 

E. “Dedicado anos depois às Forças Armadas, na 

Segunda Guerra Mundial Davi foi promovido até 

general e condecorado com as cruzes mais 

altas por matar sozinho trinta e seis homens, e 

mais tarde degradado e fuzilado por deixar 

escapar com vida um Pombo mensageiro do 

inimigo.” 

 

Questão 131 

  

Conclusões de Aninha 

Estavam ali parados. Marido e mulher. 

Esperavam o carro. E foi que veio aquela da roça 

tímida, humilde, sofrida. 

Contou que o fogo, lá longe, tinha queimado seu rancho, 

e tudo que tinha dentro. 

Estava ali no comércio pedindo um auxílio para levantar 

novo rancho e comprar suas pobrezinhas. 

O homem ouviu. Abriu a carteira tirou uma cédula, 

entregou sem palavra. 

A mulher ouviu. Perguntou, indagou, especulou, 

aconselhou, 

se comoveu e disse que Nossa Senhora havia de ajudar 

E não abriu a bolsa. 

Qual dos dois ajudou mais? 

[...] 

CORALINA, Cora. Vintém de cobre – meias confissões de 

Aninha. São Paulo: Global, 2001. p. 174. 

 

Cora Coralina, pseudônimo de Ana Lins dos 

Guimarães Peixoto Bretas, foi uma grande poetisa 

brasileira que, sendo doceira por profissão, foi 

responsável por uma produção poética simples, 

atrelada ao cotidiano e aos temas da vida 

interiorana. No fragmento do poema Conclusões de 

Aninha, pode-se perceber uma reflexão sobre a 

atuação das pessoas frente a alguém que necessita 

de ajuda. Essa situação pode ser sintetizada pelo 

ditado popular 

 

A. A quem te pedir um peixe, dá uma vara de 

pescar. 

B. Quem não tem cachorro que cace com gato. 

C. Deus ajuda quem cedo madruga. 

D. Há males que vêm para o bem. 

E. Depois da tempestade, sempre vem a calmaria. 

                                                                             

Questão 132 

 

Cantiga de amor – nesse tipo de cantiga, o trovador 

empreende a confissão dolorosa e quase elegíaca 

de sua angustiante experiência passional frente a 

uma dama inacessível a seus apelos, entre outras 

razões porque de superior estirpe social, enquanto 

ele era, quando muito, fidalgo decaído. 

 
MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. São Paulo: Cultrix, 

1997, p. 20. 

 

Considere a definição de cantiga de amor 

apresentada e assinale a proposição que apresenta 

um fragmento de uma cantiga que reitera as ideias 

expostas em relação a essa expressão literária. 

 

A. “Ai, dona fea, fostes-vos queixar 

que vos nunca louvo em meu cantar; 

mais ora quero fazer um cantar 

em que vos loarei toda via; 

e vedes como vos quero loar: 

dona fea, velha e sandia!” 

 

B. “Senhora minha, desde que vos vi, 

lutei para ocultar esta paixão 

que me tomou inteiro o coração; 

mas não o posso mais e decidi 

que saibam todos o meu grande amor, 

a tristeza que tenho, a imensa dor 

que sofro desde o dia em que vos vi.” 

 

C. “Ai flores, ai flores do verde pino, 

se sabedes novas do meu amigo! 

ai Deus, e u é?” 

 

D. “Meu senhor arcebispo, and’eu escomungado 

porque fiz lealdade; enganou-me o pecado! 

Soltade-m, ai senhor, e jurarei, mandado, 

que seja traëdor.” 

 

E. “Ondas do mar de Vigo, 

Se vistes meu amigo? 

E ai Deus, se verrá cedo! 

Ondas do mar levado, 

Se vistes meu amado? 

E ai Deus se verá cedo!” 
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Questão 133 

A peça publicitária apresenta imagens de animais 

fora do ambiente silvestre, em condições bastante 

precárias. Além desse recurso visual, a peça faz um 

apelo direto ao leitor, por meio da proposição: Isto 

acontece porque você compra. Pode-se afirmar que 

tais recursos argumentativos buscam 

 

A. impactar o leitor, demonstrando as 

consequências de atitudes individuais. 

B. ressaltar a importância dos animais silvestres 

para a preservação do meio ambiente. 

C. convencer o comércio ilegal a denunciar o 

processo de compra de animais silvestres. 

D. identificar as pessoas que trabalham no 

comércio ilegal de animais silvestres. 

E. apresentar as dificuldades sofridas pelos 

compradores de animais silvestres por causa do 

comércio ilegal. 

 

Questão 134 

 

 [...] A literatura, ao contrário, diferentemente da 

ciência e da técnica, é, foi e continuará sendo, 

enquanto existir, um desses denominadores 

comuns da experiência humana, graças ao qual os 

seres vivos se reconhecem e dialogam, 

independentemente de quão distintas sejam suas 

ocupações e seus desígnios vitais, as geografias, as 

circunstâncias em que se encontram e as 

conjunturas históricas que lhe determinam o 

horizonte. Nós, leitores de Cervantes ou de 

Shakespeare, de Dante ou de Tolstoi, nos sentimos 

membros da mesma espécie porque, nas obras que 

eles criaram, aprendemos aquilo que partilhamos 

como seres humanos, o que permanece em todos 

nós além do amplo leque de diferenças que nos 

separam. 
VARGAS LLOSA, Mario. É possível pensar um mundo sem 

romance? In: MORETTI, Franco. 

A cultura do romance. São Paulo: Cosacnaify, 2010, p. 21. 

 

 

No fragmento do texto apresentado, o autor, Mario 

Vargas Llosa, apresenta seu ponto de vista em 

relação à literatura que se concretiza pela defesa 

 

A. da influência da conjuntura histórica na 

produção literária. 

B. da percepção de que a literatura é uma 

representação artística que congrega os seres 

humanos. 

C. da necessidade de ler obras de tradições 

literárias diversas. 

D. da evocação da experiência humana como 

elemento literário. 

E. da criação de expressões literárias de acordo 

com os espaços geográficos. 

 

Questão  135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A arte grega assinala e determina os peculiares alicerces 

da civilização ocidental, através das fases estritamente 

concatenadas de uma evolução cultural, social, 

expressiva. [...] A arte grega é manifestação única de uma 

nítida confiança no homem e do seu papel no mundo, nos 

recursos da mente como instrumento de conhecimento, 

na única e dramática tentativa de ‘ponderar’ o universo e 

manifestar o mistério do divino e do incognoscível através 

da beleza. Dessa constante e altiva inspiração que torna 

perceptível o equilíbrio entre humanidade e natureza, 

dessa inevitável certeza de que não existe nada na 

realidade que não possa ser conhecido e definido pela 

mente humana e, portanto, expresso em formas estéticas 

submetidas a um férreo controle, os artistas gregos foram 

corajosos protagonistas e extraordinárias testemunhas na 

constante, irrenunciável aspiração a um ideal de liberdade 

da consciência, que constitui o mais alto e precioso 

legado deixado pela civilização grega a toda a 

humanidade. 
MOZZATI, Luca. Museu Arqueológico Nacional – Atenas. 

Rio de Janeiro: Mediafashion, 2009. p. 6 e 7. 
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A arte grega produzida na Antiguidade, segundo as 

informações apresentadas, reflete uma visão 

A. pessimista do homem e de seu tempo, 

principalmente no que se refere à visão religiosa 

que seus artistas possuíam. 

B. ingênua da realidade e dos indivíduos, 

considerando-os sempre perfeitos e 

incapacitados de pensar. 

C. humanista, sendo o próprio homem a referência 

para a natureza e para o belo. 

D. apenas mitológica das concepções de mundo e 

das formas da natureza. 

E. que reinterpretava o natural e que observava os 

limites do real. 
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS  

QUESTÕES DE 136 A 180  
 
QUESTÃO 136 

Define-se o comprimento de cada um dos intervalos 

 a,b ,   a,b ,   a,b  e  a,b  como sendo a diferença 

 b a .  Dados os intervalos  M 3,10 ,   N 6,14 ,  

 P 5,12 ,  o comprimento do intervalo resultante de 

   M P P N    é igual a:   

 
A. 1.    
B. 3.    
C. 5.    
D. 7.    
E. 9.    
 

QUESTÃO 137 

Uma operadora de celular oferece dois planos no 

sistema pós-pago. No plano A, paga-se uma 

assinatura de R$ 50,00, e cada minuto em ligações 

locais custa R$ 0,25. No plano B, paga-se um valor 

fixo de R$ 40,00 para até 50 minutos em ligações 

locais e, a partir de 50 minutos, o custo de cada 

minuto em ligações locais é de R$1,50. Nessas 

condições, o plano B deixa de ser mais vantajoso do 

que o plano A para alguém que gaste mais que p 

minutos em ligações locais. Assim sendo, o valor de 

p, em minutos, é igual a:  

 

A. 50     
B. 56    
C. 62    
D. 68    
E. 70 
 

QUESTÃO 138 

Na figura abaixo, a e b são retas paralelas. 
 

 
 
A afirmação correta a respeito do número que 
expressa, em graus, a medida do ângulo  é  
A. um número primo maior que 23.    
B. um número ímpar.    
C. um múltiplo de 4.    
D. um divisor de 60.    
E. um múltiplo comum entre 5 e 7.    
 

 

 

QUESTÃO 139 

Um motorista de táxi, que cobra R$ 3,70 a 

bandeirada e R$ 1,20 por quilômetro rodado, faz 

duas corridas. Na primeira delas percorre uma 

distância três vezes maior do que na segunda. 

Nessas condições, é correto afirmar que o custo da 

primeira corrida é: 

  

A. igual ao triplo do custo da segunda.    
B. menor do que o triplo do custo da segunda.    
C. maior do que o triplo do custo da segunda.    
D. igual ao custo da segunda.    
E. igual ao dobro do custo da segunda 
 

QUESTÃO 140 

Seja S o conjunto dos números naturais maiores 

que 1 que são divisores de 360 e não possuem 

fatores primos em comum com 147. 

 

Então, é correto afirmar que S contém 

  

A. 6 elementos.    
B. 7 elementos.    
C. 8 elementos.    
D. 9 elementos.  
E. 10 elementos.   
 

QUESTÃO 141 

Uma pesquisa realizada com os alunos do ensino 

médio de um colégio indicou que 221 alunos gostam 

da área de saúde, 244 da área de exatas, 176 da 

área de humanas, 36 da área de humanas e de 

exatas, 33 da área de humanas e de saúde, 14 da 

área de saúde e de exatas e 6 gostam das três 

áreas.  

O número de alunos que gostam apenas de uma 

das três áreas é:  

 

A. 487.    
B. 493.    
C. 564.    
D. 641.    
E. 730.    
 

 

 

 

 

 

 

α
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QUESTÃO 142 

Para melhorar a qualidade do solo, aumentando a 
produtividade do milho e da soja, em uma fazenda é 
feito o rodízio entre essas culturas e a área 
destinada ao pasto. Com essa finalidade, a área 
produtiva da fazenda foi dividida em três partes 
conforme a figura. 
 

 
 
Considere que 
– os pontos A, B, C e D estão alinhados; 
– os pontos H, G, F e E estão alinhados; 

– os segmentos AH,  BG,  CF  e DE  são, dois a 

dois, paralelos entre si; 

– AB 500 m, BC 600 m, CD 700 m  e 

HE 1980 m.  

 

Nessas condições, a medida do segmento GF  é, 

em metros,  

 
A. 665.    
B. 660.    
C. 655.    
D. 650.    
E. 645.    
 

QUESTÃO 143 

O diagrama em que está sombreado o conjunto (A⋃C)-

(A⋃B) é: 

 

  

 

E. Vazio 

 

 

QUESTÃO 144 

Considere 3 retas coplanares paralelas, r, s e t, 

cortadas por 2 outras retas, conforme a figura. 

 

Os valores dos segmentos identificados por x e y 

são, respectivamente,  

A.  3 20⁄   e 3 40⁄  
B. 6 e 11.    
C. 9 e 13.    
D. 11 e 6.    
E. 20

3⁄   e 40
3⁄  

 

QUESTÃO 145 

Considere a função f: IR  IR definida por: 

 f(x) = 
2

2  x, se x  0         

 2  x , se x  0

 


 
 

O valor da expressão f[f(-1)] - f[f(3)] é:  

 

A. 5    
B. 6    
C. 7    
D. 8   
E. 9  
 

QUESTÃO 146 

As retas r, s e t da figura são paralelas entre si. 

Sendo x, y e z medidas em graus dos ângulos 

indicados, então x + y + z é igual a 

 

 

 

 

 

A. 180°. 

B. 200°. 

C. 240°. 

D. 300°. 

E. 360°. 

 

 

s

r

t 140º

30º

y

z x
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40º
B

40º
E

C D

A

QUESTÃO 147 

Um show especial de Natal teve 45.000  ingressos 

vendidos. Esse evento ocorrerá em um estádio de 

futebol que disponibilizará 5  portões de entrada, 

com 4  catracas eletrônicas por portão. Em cada 

uma dessas catracas, passará uma única pessoa a 

cada 2  segundos. O público foi igualmente dividido 

pela quantidade de portões e catracas, indicados no 

ingresso para o show, para a efetiva entrada no 

estádio. Suponha que todos aqueles que 

compraram ingressos irão ao show e que todos 

passarão pelos portões e catracas eletrônicas 

indicados. 

 

Qual é o tempo mínimo para que todos passem 

pelas catracas?  

 

A. 1 hora.    

B. 1 hora e 15 minutos.    

C. 5 horas.    

D. 6 horas.    

E. 6 horas e 15 minutos.    

 

 

QUESTÃO 148 

Existe uma cartilagem entre os ossos que vai 

crescendo e se calcificando desde a infância até a 

idade adulta. No fim da puberdade, os hormônios 

sexuais (testosterona e estrógeno) fazem com que 

essas extremidades ósseas (epífises) se fechem e o 

crescimento seja interrompido. Assim, quanto maior 

a área não calcificada entre os ossos, mais a 

criança poderá crescer ainda. A expectativa é que 

durante os quatro ou cinco anos da puberdade, um 

garoto ganhe de 27 a 30 centímetros. 
Revista Cláudia. Abr. 2010 (adaptado). 

 

De acordo com essas informações, um garoto que 

inicia a puberdade com 1,45 m de altura poderá 

chegar ao final dessa fase com uma altura  

 

A. mínima de 1,458 m.    

B. mínima de 1,477 m.    

C. máxima de 1,480 m.    

D. máxima de 1,720 m.    

E. máxima de 1,750 m.    

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 149 

Na figura, BC = CA = AD = DE. O ângulo CÂD mede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 10°. 

B. 20°. 

C. 30°. 

D. 40°. 

E. 60°. 

 

 

QUESTÃO 150 

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°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

D

E

x

C

A
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QUESTÃO 151 

Com base no gráfico da função y = f (x), o valor de 

f(f(f(1))) é: 

  

A. - 
8

3
  

B. - 
5

3
    

C.    
8

3
 

D.   
5

3
  

E.  5   
 

QUESTÃO 152 

Para função f(x)=5x + 3 e um número b, tem-se 

f(f(b)) = - 2. 

O valor de b é:  

A. - 1 

B. - 
4

5
  

C. - 
17

25
   

D. - 
1

5
 

E. 5   

   
QUESTÃO 153 

Na figura ABP é um triângulo equilátero e ABCDE é 
um pentágono regular. A medida do triângulo x é 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. 8°  
B. 12° 
C. 36° 
D. 48° 
E. 60° 
 

QUESTÃO 154 

Seja f: IR para IR uma função tal que                          

f(x + 1) = 2f(x) -5 e f(0) = 6. 

 

O valor de f(2) é  

A. 0    

B. 3    

C. 8    

D. 9    

E. 12    

   

QUESTÃO 155 

Um pescador, navegando num barco a vela, avista 

um farol, localizado na praia. Interessado em 

estimar a distância entre o seu barco e o farol, o 

pescador decide usar o chamado “método de dobrar 

o ângulo da proa”. 

Numa dada rota, o pescador mede o ângulo CAB, 

fazendo uma mira sobre o ponto C, onde está o 

farol. Mantendo o mesmo sentido, ele segue até que 

o ângulo com o ponto C dobre de valor. Conforme 

ilustra a figura isso ocorre no momento em que o 

barco atinge o ponto B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se a distância entre A e B é 800m, então é correto 

afirmar que a distância, em metros, entre B e C é 

igual a 

A. 600.    

B. 400. 

C. 800.    

D. 1600. 

E. 1800. 

 

QUESTÃO 156 

O menor número inteiro positivo n pelo qual se deve 

multiplicar 1188 para se obter um número divisível 

por 504 é tal que  

A. 1 ≤ n < 6    

B. 7 ≤ n < 10    

C. 10 ≤ n < 20    

D. 20 ≤ n < 30    

E. n ≥ 30    

   

 

E
P

A B

C

D

x

A B
2xx

FarolPraia
C
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QUESTÃO 157 

Na figura, AB = BD = CD.  

Então,  

 

 

 

 

 

 

 

 

A. y = 3x. 

B. y = 2x. 

C. x + y =180°. 

D. x = y. 

E. 3x = 2y. 

 

QUESTÃO 158 

Uma pesquisa com todos os trabalhadores da 

FABRITEC, na qual foram formuladas duas 

perguntas, revelou os seguintes números: 

 

205 responderam à primeira pergunta; 

205 responderam à segunda pergunta; 

210 responderam somente a uma das perguntas; 

um terço dos trabalhadores não quis participar da 

entrevista. 

 

Com estes dados, pode-se concluir corretamente 

que o número de trabalhadores da FABRITEC é  

A. 465.    

B. 495.    

C. 525.    

D. 555.    

E. 455. 

   

QUESTÃO 159 

Na figura seguinte, AB , BC  e CD  são lados de um 

decágono regular no qual as mediatrizes de AB  e 

CD  se interceptam em O. Calcule o valor de x. 

 

 

 

 

 

 

 

A. 36°. 

B. 72°. 

C. 18°. 

D. 144° 

E. 150°. 

QUESTÃO 160 

Sejam r e s duas retas distintas e paralelas.  

Se fixarmos 10 pontos em r e 6 pontos em s, todos 

distintos, ao unirmos, com segmentos de reta, três 

quaisquer destes pontos não colineares, formam-se 

triângulos.  

 

Assinale a opção correspondente ao número de 

triângulos que podem ser formados.  

 

A. 360    

B. 380    

C. 400    

D. 420   

E. 500  

   

QUESTÃO 161 

Dentre os quatro principais centros de um triângulo 

qualquer, há dois deles que podem se situar no seu 

exterior, conforme o tipo de triângulo.  

 

Assinale a alternativa em que os mesmos são 

citados. 

 

A. O baricentro e o ortocentro. 

B. O baricentro e o incentro. 

C. O circuncentro e o incentro. 

D. O circuncentro e o ortocentro 

E. O incentro e o ortocentro. 

 

QUESTÃO 162 

Na comemoração de suas Bodas de Ouro, Sr. 

Manuel e D. Joaquina resolveram registrar o 

encontro com seus familiares através de fotos. Uma 

delas sugerida pela família foi dos avós com seus 8 

netos. Por sugestão do fotógrafo, na organização 

para a foto, todos os netos deveriam ficar entre os 

seus avós.  

 

De quantos modos distintos Sr. Manuel e D. 

Joaquina podem posar para essa foto com os seus 

netos?    

 

A.          100     
B.          800     
C.     40 320     
D.     80 640    
E. 3 628 800    
 

 

 

 

 

A D

B C

x
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QUESTÃO 163 

Considere reduzir o consumo de cafeína – algumas 

pesquisas sugerem que quem bebe quatro xícaras 

de café por dia tem três vezes mais chances de 

sofrer fratura nos quadris na velhice. Para combater 

esse efeito, alguns especialistas sugerem obter 

40mg extras de cálcio para cada 178ml de café 

consumido.  
(BREWER, 2013). 

 

De acordo com o texto, se uma pessoa consome 

regularmente café, apenas no trabalho, durante os 

cinco dias úteis da semana, em copinhos de 44,5ml, 

tiver que ingerir 300mg extras de cálcio por semana, 

então essa pessoa costuma ingerir por dia, em 

média, um total de copinhos de café igual a  

A. 4     

B. 5    

C. 6    

D. 7    

E. 8    

   

QUESTÃO 164 

 

Gasolina vendida nos postos terá mais etanol a 

partir de hoje 

 

A partir de hoje (01/05/2013), a gasolina vendida 

nos postos do país volta a ser comercializada com 

25% de etanol anidro, e não mais 20%, como 

estava em vigor desde 2011. A medida foi adotada 

como um incentivo aos produtores de cana-de-

açúcar e antecipada pelo governo para ajudar a 

reduzir o impacto do aumento do preço da gasolina, 

registrado em janeiro deste ano.  
(GASOLINA... 2013). 

 

Considere-se que o tanque de um carro com motor 

flex, com capacidade para 55 litros, estava com 10 

litros de etanol quando foi abastecido, ao máximo, 

com gasolina no dia 30 de abril de 2013. 

Se o mesmo procedimento tivesse sido feito no dia 

01 de maio de 2013, ao final do abastecimento 

haveria, nesse dia, no tanque desse carro, o total de 

litros de etanol a mais em relação ao dia 30 de abril 

de 2013, igual a  

 

A. 2,05     

B. 2,15     

C. 2,25    

D. 2,35    

E. 2,45    

   

 

QUESTÃO 165 

Sabe-se que uma loja divide as prestações dos 

seus produtos de forma que os valores das 

prestações formem uma progressão aritmética com 

razão decrescente. Assim, para os clientes, as 

parcelas ficam menores e mais fáceis de pagar com 

o passar do tempo, diminuindo, consequentemente, 

o índice de inadimplência. Nessa loja, Roberto fez 

uma compra de um conjunto de sofás de sala, no 

valor de R$604,00, um rack para TV, no valor de 

R$498,00, uma TV LED 55’’, no valor de 

R$3.698,00, e parcelou o total dessa compra em 24 

prestações, de acordo com a política de crédito da 

loja. A primeira prestação equivale, sempre, a  

do total da compra e a terceira prestação a 

R$388,00. 

Conclui-se que o valor da última prestação é  

A. R$188,00.     

B. R$240,00.    

C. R$248,00.    

D. R$262,00.    

E. R$140,00.      

   

QUESTÃO 166 

Sejam as funções compostas  e 

 Sendo  então 

 é  

A. 10.     

B. 8.     

C. 7.    

D. 6.    

E. 5 

   

QUESTÃO 167 

Na figura, o triângulo ABC é retângulo em A, ADEF 

é um quadrado, AB = 1 e AC = 3. Quanto mede o 

lado do quadrado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 0,70. 

B. 0,75. 

C. 0,80. 

D. 0,85. 

E. 0,95. 

 

 

1

12

f(g(x)) 2x 1 

g(f(x)) 2x 2.  g(x) x 1, 

f(5) g(2)
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QUESTÃO 168 

De quantas maneiras podemos enfileirar 5 mulheres 

e 3 homens de tal modo que os 3 homens 

permaneçam juntos?  

 

A. 8!    

B. 6!    

C. 6!3!    

D. 7!    

E. 9!    

   

QUESTÃO 169 

Dois cidadãos, C1  e C2 devem a uma instituição 

financeira R$ 14.580,00  e R$ 12.460,00 , 

respectivamente. Após uma negociação dessa 

dívida, os valores foram parcelados de modo que C1 

deverá pagar prestações mensais de R$ 480,00  e 

C2  deverá pagar prestações mensais de R$ 390,00.  

Se ambos começarem a pagar hoje, o saldo 

devedor de C1  ficará menor do que o de C2 em  

 

A. dez meses.    

B. um ano.    

C. um ano e três meses.    

D. um ano e meio.    

E. dois anos.  

   

QUESTÃO 170 

Um crítico de arte, olha, através de uma câmara 

escura que tem 50cm de comprimento, para um 

quadro pendurado de 3 metros de altura, cuja base 

está a 1,20 metros acima do solo, conforme a figura 

a seguir: 

  

Sabendo-se que o quadro fornece uma imagem de 

15cm. A distância "x" da câmara ao quadro (em 

metros) é 

 

A. 3. 

B. 8. 

C. 10. 

D. 12. 

E. 15. 

QUESTÃO 171 

O monitoramento do número de batimentos 

cardíacos por minuto, relacionando-o com a idade 

do indivíduo, não só pode evitar enfartes 

fulminantes como também auxiliar na determinação 

dos limites a serem respeitados na prática de 

atividades físicas. A fórmula clássica utilizada na 

determinação do número máximo de batimentos 

cardíacos por minuto (bpm), Fmax = 220 - i, em que i 

é a idade, é bastante controversa, pois pode errar 

de duas maneiras — os mais jovens podem 

extrapolar seus limites e os mais velhos ficarem 

aquém dos que poderiam atingir. 

 

Estudos mostraram que se utilizando a fórmula 

F = 60 + k(Fmax − 60)   em que 55% ≤ K ≤

70%, se pode determinar uma faixa de batimentos 

cardíacos por minuto dentro da qual é possível 

conseguir benefícios através dos exercícios, 

evitando sobrecargas. 

 

Nessas condições, um indivíduo com 50 anos de 

idade pode fazer exercícios físicos, com segurança, 

dentro da faixa de batimentos por minuto, entre  

 
A. 108 e 125.    
B. 121 e 136.    
C. 130 e 142.    
D. 138 e 153.    
E. 150 e 166.    

   
QUESTÃO 172 

Na figura, ABCD é um paralelogramo e M é o ponto 

médio de DC. Se AM = 6 cm, a medida de AO, em 

cm, é 

 

A. 

3

4 3 . 

B. 

3

9 6 . 

C. 

2

3 6 . 

D. 

7

9 6 . 

E. 2 . 
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QUESTÃO 173 

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 174 

 

Assinale a alternativa na qual consta a quantidade 

de números inteiros formados por três algarismos 

distintos, escolhidos dentre 1, 3, 5, 7 e 9, e que são 

maiores que 200 e menores que 800.  

A. 30    
B. 36    
C. 42    
D. 48    
E. 54    
  

QUESTÃO 175 

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 percorrem 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 176 

 

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 177 

 

Dois andarilhos partem de um mesmo ponto no 

mesmo instante. Um segue em direção leste com 

velocidade constante de 6 km/h e o outro segue em 

direção norte com velocidade constante de 4,5 

km/h. Supondo que eles caminham em linha reta, a 

distância que os separa depois de duas horas, em 

km, é 

A. 13.     

B. 15. 

C. 20.     

D. 25. 

E. 27. 
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QUESTÃO 178 

 

Considerando os conjuntos A, B e C na figura a 

seguir, a região hachurada representa:  

  
A. B - (A - C)    
B. B ⋂ (A - C)    
C. B ⋃ (A ⋂ C)    
D. B ⋂ (A ⋃ C)    
E. B - (A ⋃ C)    
 

QUESTÃO 179 

 

O Salto Triplo é uma modalidade do atletismo em 

que o atleta dá um salto em um só pé, uma passada 

e um salto, nessa ordem. Sendo que o salto com 

impulsão em um só pé será feito de modo que o 

atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a 

impulsão; na passada ele cairá com o outro pé, do 

qual o salto é realizado. 
Disponível em: www.cbat.org.br  (adaptado). 

 

Um atleta da modalidade Salto Triplo, depois de 

estudar seus movimentos, percebeu que, do 

segundo para o primeiro salto, o alcance diminuía 

em 1,2 m, e, do terceiro para o segundo salto, o 

alcance diminuía 1,5 m. Querendo atingir a meta de 

17,4 m nessa prova e considerando os seus 

estudos, a distância alcançada no primeiro salto 

teria de estar entre 

 

A. 4,0 m e 5,0 m.   

B. 5,0 m e 6,0 m. 

C. 6,0 m e 7,0 m.   

D. 7,0 m e 8,0 m. 

E. 8,0 m e 9,0 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 180 

 

Três fazendeiros vizinhos têm suas casas (sedes da 

fazenda) situadas nos pontos A, B e C assinalados 

no mapa: 

 

 
 

Eles combinaram que vão perfurar um poço 

artesiano para atender às três sedes e decidiram 

que o poço pode estar localizado em qualquer um 

dos três terrenos, mas cada um deles deverá gastar 

a mesma quantidade de encanamento.  

O engenheiro responsável pelo projeto, para 

localizar o ponto onde será perfurado o poço ligou 

os pontos A, B e C no mapa e 

 

A. traçou as bases médias do triângulo ABC. 

B. traçou as medianas dos três lados do triângulo 

ABC. 

C. traçou as mediatrizes dos três lados do triângulo 

ABC. 

D. traçou as alturas relativas aos três lados do 

triângulo ABC. 

E. traçou as bissetrizes internas dos três ângulos 

do triângulo ABC. 
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