
SIMULADO 2 - 2º DIA

PROVA DE REDAÇÃO E LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

1.  Este CADERNO DE QUESTÕES contém a proposta de Redação e 90 

questões numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte maneira:

a.  As questões de numero 91 a 135 são relat ivas à área  de Lingua-

gens, Códigos e suas tecnologias;

b.  As questões de 136 a 180 são relat ivas à área de Matemát ica e suas 

tecnologias.

ATENÇÃO: as questões de 91 a 95 são relat ivas à l íngua estrangeira.  

Você devera responder apenas às questões relat ivas à l íngua 

estrangeira ( inglês ou espanhol)  escolhida no ato de sua inscr ição.

2. Conf i ra se seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quant idade de 

questões e se essas questões estão na ordem mencionada na 

instrução anter ior.  Caso o caderno esteja incompleto,  tenha qualquer 

defei to ou apresente divergência,  comunique ao apl icador da sala para 

que ele tome as providências cabíveis.

3. Veri f ique, no CARTÃO-RESPOSTA e na FOLHA DE REDAÇÃO que 

se encontra no verso do CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente.  Caso haja alguma divergência,  comunique 

ao apl icador da sala para que ele tome as providências cabíveis.

4. ATENÇÃO :  após a conferência,  escreva e assine seu nome nos 

espaços própr ios do CARTÃO-RESPOSTA e da FOLHA DE REDAÇÃO 

com caneta esferográf ica de t inta preta.

5. ATENÇÃO :  t ranscreva no espaço apropr iado do seu CARTÃO-

RESPOSTA, com sua cal igraf ia usual ,  considerando as letras maiúscu-

ulas e minúsculas,  a seguinte f rase

Eu posso, eu passo!

7.  Para cada uma das questões objet ivas,  são apresentados 5 opções 

ident i f icadas com as letras A, B, C ,  D e E. Apenas uma corresponde 

corretamente à questão.

8. No CARTÃO-RESPOSTA preencha todo o espaço compreendido no 
quadrado correspondente à opção escolhida para a resposta.  A 
marcação em mais de uma das opções anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta.

9. O tempo disponível  para estas provas é de cinco horas e t r inta 
minutos.

10. Reserve os 30 minutos f inais para marcar seu CARTÃO 
RESPOSTA. Os rascunhos e as questões assinaladas no CADERNO 
DE RESPOSTA não serão considerados na aval iação.

11. Somente serão corr ig idas as fo lhas t ranscr i tas na FOLHA DE 
REDAÇÃO.

12. Quando terminar as provas, acene para chamar o apl icador e 
entregue este e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o 
CARTÃO-RESPOSTA/FOLHA DE REDAÇÃO.

13.  Você poderá deixar o local  de prova somente após decorr idas duas 
horas do in ic io da apl icação e poderá levar seu CADERNO DE 
QUESTÕES.

14.  Você será el iminado do exame a qualquer tempo, no caso de:
a.  Prestar,  em qualquer documento declarações falsas ou inexatas;
b.  Perturbar,  de qualquer modo, a ordem no local  da apl icação das 
provas, incorrendo em comportamento indevido durante a real ização 
do  Exame;
c.  Se comunicar,  durante as provas, com outro part ic ipante verbal-
mente,  por escr i to,  ou por qualquer outra forma;
d.  Portar qualquer t ipo de equipamento eletrônico e de comunicação 
após ingressar na sala de provas;
e.  Ut i l izar ou tentar ut i l izar meios f raudulentos,  em benefíc io própr io 
ou de terceiros,  em qualquer etapa do Exame.
f .  Ut i l izar l ivros,  notas ou impressos durante a real ização do Exame;
g. Se ausentar da sala de provas levando consigo o CADERNO DE 
QUESTÕES antes do prazo estabelecido e/ou o CARTÃO-
RESPOSTA/FOLHA DE REDAÇÃO a qualquer tempo;
h.  Não cumprir  com o disposto no edi ta l  do EXAME.
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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 em norma-padrão da língua portuguesa sobre o tema MEIO 
AMBIENTE NO BRASIL: DESAFIOS E SOLUÇÕES, 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 
 

 
Disponível em: http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/sustentavel-na-pratica/brasil-mais-consciente/ acesso em 09-03-2016 

 
 
 
 
 
Texto II 

Com a exploração de jazidas, grandes contingentes populacionais rumaram para a atual região mineira, dando 

origens a centros urbanos como Vila Rica (atual Ouro Preto) e Vila de Nossa Senhora do Ribeiro Carmo (Mariana). 

Diversos arraiais também surgiram em suas proximidades, como o de Camargos, situado à margem direita do rio 

Gualaxo do Norte, onde o bandeirante Bento Rodrigues havia extraído algum ouro. 

Os impactos ambientais trazidos pela ocupação desordenada decorrente da mineração rapidamente foram 

sentidos. Ainda na primeira metade do século XVIII, a região já enfrentava problemas vinculados ao assoreamento 

dos rios, devido à quantidade de refugo da mineração lançado nos mananciais. 

Observe-se que desde essa época a atividade mineradora empregava muita água, a fim de proceder à separação 

entre o ouro e os resíduos minerais considerados indesejáveis. Havia ainda a erosão causada pelo descampo de 

serras e morros. Simultaneamente, as reservas naturais de ouro começaram a diminuir, com o ouro dando mostras 

de esgotamento, o que levou ao abandono de muitas residências e lavras, enquanto grande parte das terras para 

plantio permanecia devoluta. 

Disponível em: http://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental-2/a-exploracao-de-minas-cavou-a-tragedia-em-mariana/ acesso em 09-

03-2016 

 

 

 

  

PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/sustentavel-na-pratica/brasil-mais-consciente/
http://www.cartaeducacao.com.br/aulas/fundamental-2/a-exploracao-de-minas-cavou-a-tragedia-em-mariana/
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Texto III 

 

Disponível em: http://odia.ig.com.br/portal/rio/brasileiros-desconhecem-a-rio-20-1.449575 acesso em 09-03-2016 

 
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://odia.ig.com.br/portal/rio/brasileiros-desconhecem-a-rio-20-1.449575
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RASCUNHO DO TEXTO 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
QUESTÕES de 91 a 95 (opção inglês) 

 
 

 

QUESTÃO 91 

 

O autor da tirinha procura, através da relação de Calvin com seu animal de estimação, demonstrar: 

A. a diferença na percepção de valor e de afeto entre adultos e crianças. 
B. a resistência na procura de um animal de estimação pelos pais. 
C. a inquietação dos pais com o desejo da criança. 
D. a procura pelo lúdico na primeira infância. 
E. o resgate da fase mais infantil de um adulto. 

Texto para as 2 próximas questões – 92 e 93 

A Tax on Sugar ? 

Jim Tedder 

The World Health Organization says people around the world are eating more sugar. As a result, it says, health 
problems related to weight gain and tooth damage are increasing. Sugary foods and drinks cause tooth decay, 
weakening the bone. 

The WHO finds that, on average, the amount of sugar in the foods we eat has risen about 10 percent over the past 
10 years. But it has risen at a faster rate in some areas. In the Middle East and North Africa, sugar intake has risen 
about 15 percent over the past 10 years. In some Asian and Pacific countries, sugar intake is 20 percent higher. 

And in South America, people eat more sugar than anywhere else in the world. Francesco Branca is director of the 
WHO’s Department of Nutrition for Health. 

“In South America, we have approximately 130 grams per person, per day, so much more than twice the WHO 
recommendation, but we also have some parts of the world where the intake is still low. It is within the WHO 
recommendations, such as what is happening in Equatorial and Southern Africa, where it is about 30 grams per 
person, per day.” 

Mr. Branca says reducing how much sugar you eat can be difficult because so many cooks and food-makers add 
sugar. He says researchers found that 80 percent of the food items in U.S. markets included some kind of sugar. 
 
“Just to give you an example, an average size bowl of breakfast cereal contains four teaspoons of free sugars. If 
you go for a U.S.-size can of soda that contains 10 teaspoons of free sugars.” 
 
The WHO is calling on governments to take measures to reduce how much sugar people eat. It proposes taxing 
products with a lot of sugar and requiring food-makers to list how much sugar can be found in their products. 
Another proposal is to restrict marketing of sugary foods and drinks to children. 

However, the United Nations agency says it is fine to eat foods that naturally have sugar, such as fresh fruits, 
vegetables and even milk. 

Disponível: http://learningenglish.voanews.com 

Acesso em Março 2015 

 

 

 

  

http://learningenglish.voanews.com/
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QUESTÃO 92 

Após a leitura do texto podemos afirmar que os 
principais problemas causados pelo consumo 
exagerado de açúcar segundo a OMS são: 
A. densidade óssea e diabetes 
B. ganho de peso e queda de dente 
C. ânsias e problemas alimentares 
D. ataques cardíacos e derrame 
E. insônia e pressão alta 
 
QUESTÃO 93 
Dentre as soluções propostas pela OMS para o 
problema exposto no texto estão: 
 
A. banir a venda e propaganda de alimentos com 

alto índice de açúcar. 
B. reduzir a quantidade de açúcar em todos os 

alimentos e bebidas. 
C. limitar em 130 gramas a quantidade de açúcar 

em refrigerantes.  
D. taxar produtos com alto índice de açúcar e limitar 

propaganda para crianças. 
E. Listar a quantidade de açúcar e cafeína em 

refrigerantes. 
 
Leia os textos I e II e responda as questões 94 e 95 
Texto I                                                                                             

   
Texto II                  

 

Disponível: http://www.glasbergen.com  acesso em Fevereiro 2015 

QUESTÃO 94 
O Cartum é um desenho humorístico e caricato que 
busca ridicularizar, satirizar pessoas ou 
comportamentos humanos, geralmente divulgado em 
revistas, jornais e constituído por um ou mais 
quadros.   
Com base nesta definição podemos dizer que os 
textos I e II acima ilustram: 
 
A. uma mudança de comportamento no dia-a-dia 

dos jovens. 
B. o uso de linguagem específica de informática no 

cotidiano dos jovens. 
C. a influência crescente dos computadores no 

ambiente escolar. 
D. a assimilação dos termos de informática pelas 

escolas. 
E. o universo vocabular dos jovens visto de uma 

forma jocosa. 
 
QUESTÃO 95 
Após a leitura do texto II, podemos inferir que o aluno 
A. se surpreende com o nível de complexidade 

exigido pelas tarefas escolares. 
B. imagina que seu cérebro funciona como um 

computador conectado à internet. 
C. parece não saber resolver a atividade proposta 

sem a ajuda do computador. 
D. perdeu o hábito de resolver questões que 

exigem pouco raciocínio lógico. 
E. demonstra preguiça em resolver problemas de 

forma tradicional. 
 
 
  

http://www.glasbergen.com/
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QUESTÕES de 91 a 95 (opção espanhol) 
 

QUESTÃO 91 

Sensores para frenar el Parkinson 

Las enfermedades neurodegenerativas no son sólo una amenaza para la población de avanzada edad. Cada vez 
más jóvenes comienzan a padecer patologías y trastornos vinculados con la demencia senil, como es el caso del 
mal de Parkinson. Esta realidad se ver reforzada por el Instituto Nacional de Estadística que revela que las 
enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central son ya la cuarta causa de mortalidad. 

El centro tecnológico vasco CEIT ha desarrollado una serie de dispositivos electrónicos embebidos a plantillas y 
guantes que permiten monitorizar el movimiento al caminar por el entorno y medir objetivamente la fuerza que la 
persona aplica sobre los objetos al cogerlos. Sensores de última generación para avanzar en el estudio y análisis 
de esta desconocida patología. 

El proyecto nació en el año 2009, cuando los responsables del área de Electrónica Embebida del centro tecnológico 
vasco CEIT optaron por participar en un ambicioso programa de investigación, liderado por la multinacional 
Siemens y otros 17 socios tecnológicos. Durante 3 años los investigadores del centro han profundizado en el 
desarrollo de herramientas innovadoras enfocadas a "mejorar el estudio de enfermedades neurodegenerativas". 
"Elegimos el Parkinson por su elevado grado de impacto, no sólo afecta a personas mayores, también a jóvenes 
porque es una enfermedad cada vez más presente en la sociedad", indica Paul Bustamante, investigador principal 
y responsables del proyecto en CEIT. 

El objetivo de esta investigación internacional, protagonizada por ingenieros vascos, se orientó a ampliar la 
información disponible sobre esta patología neurodegenerativa, de modo que los especialistas pudieran "conocer 
in situ y desde su ordenador personal" el efecto real de la medicina suministrada sobre los pacientes. "La idea es 
que el especialista pueda analizar el comportamiento cotidiano del paciente, sus movimientos habituales. Para 
poder así dosificar de manera adecuada la medicación necesaria para la terapia más óptima", detalla. 

Para ello el equipo de investigación del centro tecnológico vasco ha ideado una tecnología embebida a la ropa de 
los pacientes capaz de monitorizar cada uno de los movimientos efectuados en su vida cotidiana. "Pretendemos 
así ampliar la falta de información que tienen los médicos en el análisis de esta enfermedad para que puedan 
profundizar en el conocimiento de los parámetros necesarios en el tratamientos de estos pacientes", matizan. 

AROSTEGI, Patxi. Sensores para frenar el Parkinson.  

Disponível em <http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/21/paisvasco/1337586664.html>Acesso em 21/05/2012 (adaptado) 

 

QUESTÃO 91 

Segundo o texto, especialistas estão desenvolvendo ferramentas para melhor analisar o comportamento cotidiano 

dos pacientes portadores do mal de Parkinson e assim poder escolher, de maneira mais precisa, o tratamento 

adequado. Qual argumento, usado pelos pesquisadores, justifica a escolha do estudo do  Parkinson? 

 

A. O alto grau de impacto da doença que não só afeta as pessoas mais velhas como também os jovens, sendo 

uma enfermidade cada vez mais presente na sociedade. 

B. A necessidade de ampliar a informação disponível sobre esta doença neurodegenerativa, de modo que os 

especialistas poderiam visualisar em seu computador pessoal o verdadeiro efeito do medicamento nos 

pacientes. 

C. Minimizar a falta de informação dos médicos na análise desta doença,para que possam aprofundar seus 

conhecimentos sobre os parâmetros necessários para o tratamento dos pacientes. 

D. As doenças relacionadas com o sistema nervoso central são a quarta causa de mortalidade. 

E. Explorar e desenvolver ferramentas inovadoras destinadas a melhorar o estudo de doenças 

neurodegenerativas. 

 

 

 

 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/21/paisvasco/1337586664.html
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QUESTÃO 92 
O estudo do mal de Parkinson, de acordo com o texto, consiste em: 
 
A. Desenvolver equipamentos para medir através de programas de computador os impactos da doença no meio 

ambiente. 
B. Desenvolver equipamentos que, incorporados às roupas, monitoram os movimentos dos pacientes. 
C. Desenvolver equipamentos para verificar através de sensores a eficácia da medicação nos pacientes. 
D. Desenvolver equipamentos para ampliar e difundir as informações já disponíveis sobre esta doença 

neurodegenerativa. 
E. Desenvolver equipamentos para analisar o comportamento cotidiano do paciente inclusive na terapia. 

 
El 62% de los turistas a los que se le impide entrar en Brasil es español 
Efe 
 

Los ciudadanos españoles representan el 62,6% de los extranjeros impedidos de entrar al territorio brasileño en 
este año, según un informe presentado por la Policía Federal. 

Entre enero y abril, 83 extranjeros fueron devueltos a sus países por no cumplir las exigencias de inmigración 
impuestas por el Gobierno brasileño, de acuerdo con la Coordinación General de la Policía de Inmigración, citada 
por la estatal Agencia Brasil. 

El número equivale casi el 70% de los casos registrados en 2011, cuando 120 extranjeros fueron impedidos de 
entrar a Brasil. 

De los 83 foráneos impedidos este año, 52 son de nacionalidad española, lo que representa el 62,6%. 

Desde el 2 de abril, cuando Brasil endureció los requisitos para la entrada de españoles, se les negó el ingreso a 
31 nacionales de España. 

Las nuevas reglas para los visitantes españoles exigen la presentación de un pasaporte con más de seis meses 
de validad, billete de regreso, reserva de hotel o carta de invitación con comprobante de residencia de quien recibe 
y comprobación bancaria de solvencia económica de 170 reales (unos 86,6 dólares) diarios. 

Disponível em <http://www.elmundo.es/america/2012/05/10/brasil/1336647380.html> 
Acesso em 21/05/2012 (adaptado) 

 
QUESTÃO 93 
Estrangeiros têm sido impedidos de entrar em território brasileiro por não cumprirem às exigências impostas pelo 
governo. De acordo com as informações do texto: 
 
A. Somente os turistas espanhóis têm tido negada sua permanência no Brasil. 
B. Todos os turistas espanhóis têm apresentado dificuldades em entrar em território brasileiro. 
C. Em 2012 milhares de turistas estrangeiros tiveram seus vistos negados por órgãos brasileiros. 
D. A maioria das permissões negadas de entrar no Brasil é de turistas espanhóis. 
E. Turistas estrangeiros não cumprem as exigências impostas pelo governo brasileiro, mas somente os 

espanhóis têm negadas suas permissões de entrar no país. 

  

http://www.elmundo.es/america/2012/04/02/brasil/1333358551.html
http://www.elmundo.es/america/2012/02/16/brasil/1329374972.html
http://www.elmundo.es/america/2012/05/10/brasil/1336647380.html
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España empezará a probar la vacuna contra la gripe a en niños 
 
España comenzará los ensayos clínicos de la vacuna contra la gripe AH1N1 en 400 niños de entre 6 meses y 17 
años, cuya cobertura sanitaria corresponde a diferentes hospitales de distintas comunidades autónomas. 
 
Los resultados definitivos de estos ensayos no estarán disponibles hasta dentro de seis meses, lo que no significa 
que la vacuna no se pueda utilizar con anterioridad, ha aclarado la ministra de Sanidad. 

(Diario El Mundo, Madrid – España, 8 de septiembre de 2009.) 

 
QUESTÃO 94 

De acordo com o texto: 

A. A vacina só estará disponível para crianças entre 6 meses a 17 anos.  
B. Será testada em crianças de 6 meses a 17 anos.  
C. Não poderá ser utilizada até que os resultados definitivos estejam disponíveis.  
D. Não será testada antes de seis meses. 
E. Somente crianças que tenham 6 meses e 17 anos poderão participar dos ensaios clínicos. 

 

QUESTÃO 95 

A tirinha de Quino, evidencia, de forma cómico-satírica: 

 

QUINO. Mafalda. Buenos Aires: De la Flor, 1996. 

 

A. Incompreensão de Mafalda em relação à sujeira no traje branco.  
B. A permanência de branco no vestido de casamento como um símbolo do casamento tradicional.   
C. Apreferência da criança por vestes brancas como sinal de pureza.  
D. A indignação da mãe de Mafalda contra a questão de sua filha. 
E.  A negação de Mafalda e de sua mãe com relação às mudanças simbólicas do casamento. 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
 
QUESTÕES DE 96 A 135 
 

QUESTÃO 96 
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. JeanJacques 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. 

 
 
 
 
 
 
 

As questões 97, 98, 99 e 100 foram formuladas com 
base no texto a seguir. Leio-o atentamente. 
 
“AS PESSOAS AINDA NÃO FORAM 
TERMINADAS...”  
Rubem Alves 
As diferenças entre um sábio e um cientista? São 
muitas e não posso dizer todas. Só algumas. 
O sábio conhece com a boca, o cientista, com a 
cabeça. Aquilo que o sábio  conhece  tem  sabor,  é  
comida, conhecimento corporal. O corpo gosta. A 
palavra “sapio”, em latim, quer dizer “eu degusto”... O 
sábio é um cozinheiro que faz pratos saborosos com 
o que a vida oferece. O saber do sábio dá alegria, 
razões para viver. Já o que o cientista oferece não 
tem gosto, não mexe com o corpo, não dá razões 
para viver. O cientista retruca: “Não tem gosto, mas 
tem poder”...  É verdade. O sábio ensina coisas do 
amor. O cientista, do poder. 
Para o cientista, o silêncio é o espaço da ignorância. 
Nele não mora saber algum; é um vazio que nada diz. 
Para o sábio o silêncio é o tempo da escuta, quando 
se ouve uma melodia que faz chorar, como disse 
Fernando Pessoa num dos seus poemas. Roland 
Barthes, já velho, confessou que abandonara os 
saberes faláveis e se dedicava, no seu momento 
crepuscular, aos sabores inefáveis. 
Outra diferença é que para ser cientista há de se 
estudar muito, enquanto para ser sábio não é preciso 
estudar. Um dos aforismos do Tao-Te-Ching diz o 
seguinte: “Na busca dos saberes, cada dia alguma 
coisa é acrescentada. Na busca da sabedoria, cada 
dia alguma coisa é abandonada”. O cientista soma. 
O sábio subtrai. 
Riobaldo, ao que me consta, não tinha diploma. E, 
não obstante, era sábio. Vejam só o que ele disse: “O 
senhor mire e veja: o mais importante e bonito do 
mundo é isto: que as pessoas não estão sempre 
iguais, ainda não foram terminadas - mas que elas 
vão sempre mudando...” 
É só por causa dessa sabedoria que há educadores. 
A educação acontece enquanto as pessoas vão 
mudando, para que não deixem de mudar. Se as 
pessoas estivessem prontas não haveria lugar para 
a educação. O educador ajuda os outros a irem 
mudando no tempo. 
(...) 
Parece que, ao nos criar, o Criador cometeu um erro 
(ou nos pregou uma peça!): deu-nos um DNA 
incompleto. E porque nosso DNA é incompleto 
somos condenados a pensar. Pensar para quê? Para 
inventar a vida! É por isso, porque nosso DNA é 
incompleto, que inventamos poesia, culinária, 
música, ciência, arquitetura, jardins, religiões, esses 
mundos a que se dá o nome de cultura. 
Pra isso existem os educadores: para cumprir o dito 
do Riobaldo... Uma escola é um caldeirão de bruxas 
que o educador vai mexendo para “desigualizar” as 
pessoas e fazer outros mundos nascerem...  

(Revista Educação, edição 125) 
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QUESTÃO 97 
Ao estabelecer as diferenças entre sábio e cientista, 
o autor: 
A. afirma que só aquele é que sabe extrair da vida 

os aspectos saborosos.  
B. analisa neste a frieza do uso do intelecto e o fato 

de ter que estudar muito.  
C. aponta naquele vantagens prazerosas de 

natureza existencial e afetiva. 
D. critica neste o fato de ter como objetivo apenas o 

poder.  
E. observa criteriosamente que este não possui 

razões para viver.  

 
QUESTÃO 98 
Ao citar Riobaldo, personagem de Guimarães Rosa, 
em Grande Sertão: Veredas, o autor quis: 
A. criticar aqueles que fazem resistência ao estudo, 

mesmo que sábios.  
B. desqualificar as pessoas que, embora sábias, 

não possuem ao menos o principal símbolo de 
cultura, que é o diploma.  

C. elogiar as pessoas que, embora sem diplomas, 
buscam uma postura de cientista, estudando 
muito 

D. estabelecer uma relação direta entre 
conhecimento, comprovado pelo diploma, e 
sabedoria.  

E. exemplificar a ausência de ligação entre cultura 
formal e sabedoria existencial. 

 
QUESTÃO 99 
Exemplificando as diferenças entre sábio e cientista, 
o autor cita um elemento que possui ângulos distintos 
de visão para cada um deles. Esse elemento é o(a): 
A. cultura  
B. espaço  
C. sabedoria 
D. silêncio  
E. tempo  

 
QUESTÃO 100 
O autor usa o termo “desigualizar”. Trata-se de um: 
A. arcaísmo, formado por um processo de 

prefixação e sufixação.  
B. barbarismo, formado por um processo de 

parassíntese. 
C. neologismo, formado por um processo de 

justaposição. 
D. neologismo, formado por um processo de 

prefixação e sufixação. 
E. preciosismo, formado por um processo de 

aglutinação. 

 
 
QUESTÃO 101 
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. 
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QUESTÃO 102 
Leia a tira a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A graça da tira decorre da: 
A. ambiguidade da informação, fornecida pelo primeiro falante, sobre corrupção política. 
B. confusão, por parte do interlocutor, entre crimes de alto escalão e sujeira dos colarinhos. 
C. ingenuidade do interlocutor ao entender a expressão “colarinho branco” no seu sentido literal. 
D. ironia do interlocutor ao zombar da informação, relacionando a “limpeza do crime” à limpeza do colarinho. 
E. ligação absurda entre a diminuição do crime organizado e a greve das lavanderias. 

 

Texto para as questões 103 e 104 
POUPANÇA IMEXÍVEL? 
O governo vai mesmo mexer no velho cálculo da caderneta de poupança. Por quê? Porque se a caderneta passa 
agora a render mais que os títulos de renda fixa, o dinheiro migra desses fundos para a poupança. Aí, vai sobrar 
dinheiro para habitação e saneamento, mas vai faltar crédito bancário para produção e consumo em geral. Para o 
governo, esse movimento morde e assopra. Reduz a receita do Imposto de Renda dos fundos emagrecidos, mas 
reduz o custo da poupança para o programa de um milhão de casas populares, o bolsa moradia que será lançado 
agora em abril. Se o governo reduzir a remuneração da caderneta, teremos uma ironia do destino: quando os juros 
sobem para todos os rendimentos, não sobem para a caderneta. Quando os juros declinam para todos, vão baixar 
também para a caderneta. Pode?  

(Joelmir Beting, 17/03/2009, site: www.joelmirbeting.com.br) 

 
QUESTÃO 103 
Segundo o texto, os rendimentos das cadernetas de poupança superiores aos dos títulos de renda fixa: 
 
A. auxiliam o governo a financiar obras sociais, mas prejudicam os bancos nas ofertas de crédito à população.  
B. auxiliam o governo na produção de um milhão de casas populares e no consumo em geral. 
C. favorecem o governo no crédito bancário e bolsa moradia.  
D. prejudicam o governo em obras de habitação  e saneamento, mas favorecem os bancos no financiamento de 

produção e consumo em geral.  
E. prejudicam os bancos no financiamento de obras para habitação e saneamento  

 
QUESTÃO 104 
A “ironia do destino”, a que se refere o autor, é um questionamento sobre: 
 
A. a falta de credibilidade no governo quanto aos cálculos de rendimentos da caderneta.  
B. a falta de critério para se estabelecer uma política fiscal ligada às aplicações. 
C. a incoerência por parte do governo ao remunerar o dinheiro da poupança.  
D. o descaso com que são tratadas as remunerações das aplicações financeiras.  
E. o governo não remunerar adequadamente os títulos de renda fixa. 

  

http://www.joelmirbeting.com.br/
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QUESTÃO 105 
Leia a publicidade a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
BRADESCO: 2000inove 

 
Na propaganda há: 
A. Uma aliteração na leitura conjunta de número e vocábulo.  
B. Uma assonância na leitura conjunta de número e vocábulo. 
C. Uma ironia na transcrição de um vocábulo do universo coloquial (troca do e por i).  
D. Um paradoxo na associação de algarismos (2000) com vocábulo (inove). 
E. Um trocadilho entre o ano corrente e um imperativo (dirigida ao receptor) para uma atitude.  

QUESTÃO 106 
 
Leia: 
Sim, mas não esquecer que para escrever não-importao-quê o meu material básico é a palavra. Assim é que esta 
história será feita de palavras que se agrupam em frases e destas se evola um sentido secreto que ultrapassa 
palavras e frases. (Clarice Lispector) 

 
Nesse trecho o texto se volta para o próprio texto, incluindo-se aí o questionamento sobre a criação literária, por 
isso pode-se afirmar que está presente a função da linguagem: 
A. conativa 
B. emotiva 
C. fática 
D. metalinguística  
E. referencial 

QUESTÃO 107 

 
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. 
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QUESTÃO 108 
Um dos textos apresenta problemas de redação 
(redundância e ambiguidade). Identifique-o: 
A. Ao repetir o raciocínio que adotara em 2007, o 

prefeito Gilberto Kassab vetou texto que estipula 
23h15 como horário limite para o fim de jogos de 
futebol no município. 

B.  O governo do Rio acredita que precisa criar pelo 
menos 43 novas unidades de policiamento em 
favelas, grande parte delas sob o controle do 
tráfico e das milícias.  

C. Ao investigar as convicções sobre o 
desenvolvimento da espécie humana, pesquisa 
Datafolha mostrou que a maioria dos brasileiros 
crê em Deus e em Darwin.  

D. Quase um terço dos brasileiros encontra 
dificuldades físicas para realizar algum tipo de 
tarefa cotidiana (caminhar por mais de um 
quilômetro, subir ladeiras ou escadas, abaixar-se 
ou curvar-se).  

E. Maior acelerador do mundo faz com sucesso 
colisões de prótons em energia sem 
precedentes, para expandir fronteiras da física. 

 

QUESTÃO 109 

Leia a letra de música a seguir. 
Na Chapada 

Tetê Espíndola 

 
Há um chuvisco na chapada 
Em toda mata um cochicho em cê-agá 
Chuá-chuá na queda d'água 
Em me espicho e fico quieta 
Nada me falta 
O véu de noiva de água virgem 
Me elevou, envolveu 
A sua ducha me deu vertigem 
Arrepio, rodopio, em mim 
Seu jorro não tem mais fim 
E nesse êxtase me deixo 
Não sei quem sou 
Estou no meio do arco-íris 
E saboreio elixires de amaralis 
Na cachoeira enxurrada 
O véu da chuva desceu 
No vento nuvem 
No céu desaba 
Chapinhante 
Espumante 
Champagne 
Chapada dos Guimarães 

Em um texto, apesar diferentes funções da 
linguagem conviverem, é comum que uma seja 
destaque e responsável pelo efeito de sentido 
principal do texto. Isso ocorre, por exemplo, em “Na 
Chapada”, quando a função da linguagem 
predominante cria uma imagem visual do cenário 
mato-grossense por meio de  

A. aliterações 
B. ambiguidades 
C. conotações 
D. poeticidade 
E. subjetividade 

 
Texto para as questões 110 e 111. 
 
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 110 
 “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. a igualdade a que se refere é apenas aparente.  
B. caiu em contradição nos seus postulados.   
C. hierarquia deveria ser simultânea a 

desigualdade.  
D. hierarquia e desigualdade são antônimos. 
E. o ponto crítico da igualdade é a desigualdade. 
 
  

http://letras.mus.br/tete-espindola/
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QUESTÃO 111 
O vocábulo “Aqui” no segundo período se reporta a: 
A. “instituições e coisas” 
B. “leis universalizantes” 
C. “relações entre senhores e escravos” 
D. “sociedade fortemente hierarquizada”  
E. “trabalho duro” 
 
QUESTÃO 112 
Leia o texto a seguir. 
A escola e outras instituições – editoras, jornais etc. 
– “precisam” ou pensam que precisam uniformizar a 
língua. Se pudessem, uniformizariam também nosso 
pensamento. As gramáticas e dicionários não são 
“instituições” revolucionárias. Pelo contrário. Por 
exemplo, não só ensinam que “obedecer” é um verbo 
transitivo indireto (...), como seus exemplos também 
são “educativos”, do tipo “Devemos obedecer às 
ordens”.  

(Sírio Possenti, terramagazine.terra.com.br/blogdosírio) 

 
Segundo o texto, o autor:  
A. apoia as escolas e todas as instituições que 

exerçam um modo revolucionário de pensar a 
língua.  

B. critica a escola e outras instituições por não 
promoverem a uniformização da língua.  

C. reconhece a necessidade de um cunho 
ideológico nas frases usadas como exemplos 
gramaticais. 

D. utiliza aspas em vocábulos e frase para indicar, 
em todos os casos, uma conotação irônica. 

E. vê nas escolas, editoras e jornais a mesma 
postura conservadora das gramáticas e 
dicionários no tocante à língua.  

 
QUESTÃO 113 
A frase "A imprensa publica o que ouve e não o que 
houve.", atribuída ao poeta e escritor modernista 
Oswald de Andrade, foi mal analisada em:  
 
A. critica a falta de comprovação dos fatos por 

parte da imprensa. 
B. estabelece um jogo de palavras com vocábulos 

homófonos. 
C. faz um trocadilho constituindo a figura de 

linguagem chamada paronomásia. 
D. recorre também a vocábulos parônimos.  
E. subentende que a verdade da imprensa não 

corresponde aos fatos.  
 

QUESTÃO 114 
RIGOR GRAMATICAL 
 "[...] Aprendi que oxítonas terminadas em 'i' e 'u' não 
são acentuadas. Mas, e aquele banco cujo nome é 
oxítono e termina em 'u' acentuado, por que ele 
pode?" –  
Quer dizer que você compareceu à aula das 
oxítonas, mas perdeu aquela que ensinava que com 
nome próprio cada um faz como bem entende, né, 
madame?  

(Revista da Folha)  

 
Analisando a pergunta da leitora e a resposta da 
jornalista, e considerando as regras oficiais de 
acentuação gráfica, é possível concluir que  
 
A. a palavra em questão – Itaú – não é oxítona, mas 

proparoxítona. Segundo as regras de 
acentuação gráfica em vigor, todos os 
proparoxítonos são acentuados. 

B. embora a palavra seja realmente oxítona, a razão 
pela qual ela é acentuada é outra: acentuam-se 
as letras “i” e “u” quando formarem hiatos tônicos, 
sozinhos ou acompanhados de “s”. 

C. trata-se de uma exceção à regra. O mesmo 
ocorre com a palavra “Pacaembú”. 

D. a resposta da jornalista está correta, uma vez 
que um fato semelhante ocorre com a grafia de 
seu nome, que deveria ter acento agudo: 
Bárbara.  

E. a palavra recebe acento agudo por ser uma 
paroxítona terminada em “u”. 
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QUESTÃO 115 
Diante de uma tabuleta escrita colégio é provável que 
um pernambucano, lendo-a em voz alta, diga còlégio, 
que um carioca diga culégio, que um paulistano diga 
côlégio. E agora? Quem está certo? Ora, todos estão 
igualmente certos. O que acontece é que em todas 
as línguas existe um fenômeno chamado variação, 
isto é, nenhuma língua é falada do mesmo jeito em 
todos os lugares, assim como nem todas as pessoas 
falam a própria língua de modo idêntico.  

(Marcos Bagno, Preconceito Linguístico, p.52)  

 
Após a leitura do texto, assinale a alternativa que 
apresenta certo preconceito linguístico quanto aos 
registros e variações da língua. 
 
A. “Essas crenças sobre a superioridade de uma 

variante ou falar sobre os demais é um dos mitos 
que se arraigam na cultura brasileira. Toda 
variedade regional ou falar é, antes de tudo, um 
instrumento identitário, isto é, um recurso que 
confere identidade a um grupo social.” (Stella 
Maris Bortoni-Ricardo, Educação em Língua 
Materna, p. 33) 

B. “Podemos flagrar variação em todos os níveis de 
língua. Por exemplo, no nível lexical, poderíamos 
citar conhecidas oposições de forma: ‘jerimum’ 
(Bahia) e ‘abóbora’ (Rio de Janeiro). No nível 
gramatical, vimos a variação ‘elas 
brincam/brinca’.” (Mário Eduardo Martelotta, 
Manual de Linguística, p.145) 

C. “As variedades linguísticas são as variações que 
uma língua apresenta, de acordo com as 
condições sociais, culturais, regionais e 
históricas em que é utilizada.” (Revista 
Conhecimento Prático de Língua Portuguesa, 
edição 16, p. 57)  

D. “Fiat lux. E a luz se fez. Clareou este mundão 
cheinho de jecas-tatus. (...) Falamos o caipirês. 
Sem nenhum compromisso com a gramática 
portuguesa. Vale tudo: eu era, tu era, nós era, 
eles era.” (Dad Squarisi, Correio Braziliense, 
22/6/1996)  

E. “Existe muito preconceito decorrente do valor 
atribuído às variedades padrão e ao estigma 
associado às variedades não padrão, 
consideradas inferiores ou erradas pela 
gramática.” (Parâmetros Curriculares Nacionais, 
Língua Portuguesa, p.31) 

 

QUESTÃO 116 
O termo gênero textual caracteriza diferentes formas 
de expressão em forma de texto e engloba todos 
aqueles produzidos pelos usuários de uma língua: 
crônica, conto, narrativa, poema, carta, bula, 
conversa telefônica, etc. Diante disso, podemos 
afirmar que:  
 
A. o e-mail não é um gênero textual, pois apesar de 

ter função específica, é dirigido a todos os 
públicos e pode ter várias características, 
dependendo de quem o escreve. 

B. o e-mail é um gênero textual, pois tem como 
função substituir a carta na sociedade moderna, 
agilizando a comunicação entre as pessoas. 

C. o e-mail é um gênero textual, pois apresenta uma 
função específica, é dirigido a determinado 
público e tem características próprias. 

D. Assim como o e-mail, Facebook, Orkut e Twitter 
também são gêneros textuais. 

E. o e-mail não é um gênero textual, pois para isso 
deve ser impresso, não virtual. 

QUESTÃO 117 
 
No Brasil, o cordel surgiu na segunda metade do 
século XIX e expandiu-se da Bahia ao Pará, antes de 
alcançar outros estados. Os folhetos, vendidos nas 
feiras, tornaram-se a principal fonte de divertimento e 
informação para a população, que via neles o jornal 
e a enciclopédia, de maneira quase simultânea.  
Os temas eram os mais variados: as aventuras de 
cavalaria, as narrativas de amor e sofrimento, as 
histórias de animais, as peripécias e diabruras de 
heróis, os contos maravilhosos e uma infinidade de 
outros (...). 
Além disso, o poeta nordestino foi incorporando a 
esse romanceiro fatos mais próximos do público, 
ocorridos em seu ambiente social: façanhas de 
cangaceiros, acontecimentos políticos, catástrofes, 
milagres e até mesmo a propaganda, com fins 
religiosos e comerciais.  
(...) 
O cordel é valorizado como expressão poética de alta 
significação por escritores do porte de Ariano 
Suassuna, Carlos Drummond de Andrade, Jorge 
Amado, Guimarães Rosa, Mario de Andrade, João 
Cabral de Melo Neto, motivando (e continua a 
motivar) estudos e pesquisas nas áreas de 
Antropologia, Folclore, Linguística, Literatura, 
História, entre outras. 

Disponível em: 
<http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/apresentacao.html> 

Acesso em: 18 nov. 2011. (Adaptado). 

 
 
 
  



                                                             

16 

 

Identifique, no poema a seguir, as características da 
literatura de cordel apontadas no texto acima. A 
seguir, marque a alternativa correta. 
 
A greve dos bichos 
(Severino Milanês da Silva) 

 
Muito antes do Dilúvio  
era o mundo diferente, 
os bichos todos falavam 
melhor do que muita gente 
e passavam boa vida,  
trabalhando honestamente.  
 
O diretor dos Correios 
era o doutor Jaboty; 
o fiscal do litoral 
era o matreiro Siry, 
que tinha como ajudante 
o malandro Quaty. 
 
O rato foi nomeado 
para chefe aduaneiro, 
fazendo muita "moamba" 
ganhando muito dinheiro, 
com Camundongo ordenança, 
vestido de marinheiro. 
O Cachorro era cantor, 
gostava de serenata, 
andava muito cintado, 
de colete e de gravata, 
passava a noite na rua 
mais o Besouro e a Barata. 
 
SILVA, Severino Milanês da. A greve dos bichos. Disponível em: 

<http://www.casaruibarbosa.gov.br/cordel/SeverinoMilanes/severi
noMilanes.html>.  

 
 

Acesso em: 18 jan. 2012. 

A. Narrando uma história de animais, o poeta 
retrata algumas personalidades de sua época, cada 
qual representando valores permanentes até hoje. 
B. Narrando uma história de animais, o poeta 
fala de fatos próximos do público, ocorridos em seu 
ambiente social. Cada personagem retrata valores 
humanos e sociais permanentes. 
C. Nesta fábula, o poeta retrata algumas 
personalidades de sua época, cada qual célebre 
pelo valor humano e social que representava. 
D. Nesta fábula, o poeta faz uma crítica aos 
carteiros, aduaneiros, marinheiros e desocupados, 
como os cantores, de sua época. 
E. Satirizando os profissionais de sua época por 
meio de sua relação com animais, o poeta critica 
valores humanos e sociais presentes até os dias de 
hoje. 

 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 118 
Texto 1 
Boitatá 
O boitatá é uma grande serpente de fogo que vive no 
meio da floresta, escondido dentro de rios ou lagos. 
Sempre que vê alguém causando incêndio nas 
matas, ele sai de seu esconderijo e vai atrás dos 
causadores do fogo, para queimá-los.  
Domínio público. 
 
Texto 2 
boitatá 
substantivo masculino 
Rubrica: etnografia. Regionalismo: Brasil. 
1    mito indígena simbolizado por uma cobra de fogo 
ou de luz com dois grandes olhos, ou por um touro 
que lança fogo pelas ventas; cobra de fogo [Mito 
etiológico tb. relacionado com a indicação de 
tesouros ocultos, a proteção dos campos contra 
incêndios ou que é uma encarnação de alma 
penada.] 
 

HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

 

Texto 3 
Boitatá 
(Arlindo Júnior) 
 
um brilho no rio 
em noite escura é fogo fátuo 
gênio protetor dos campos e das águas 
cobra grande, boiaçú 
boiúna, boiúna, sucurijú 
a fera que surge do nada 
 
corre no corpo o arrepio 
o sangue nas veias fica frio 
o fogo que a água não apaga 
 
um facho de luz ilumina a escuridão 
seus olhos de fogo incandeiam 
tapando furos, singrando rios 
a dona da noite à boca da noite 
a dona da noite vai chegar 
 
boitatá, boitatá 
fogo no ar, fogo no ar 
cobra de fogo, boiaçú 
boiúna flutua  
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Escolha a alternativa que aponta corretamente o 
gênero textual e descreve a função de certo texto. 

 
A. O texto 3 é um poema, pois se constitui de 
versos que formam uma estrofe. Sua função é dar 
uma explicação científica para a existência do 
boitatá. 
B. O texto 2 é científico, pois apresenta 
explicação sobre algo. Seu objetivo é informar o leitor 
sobre o sentido da lenda do boitatá. 
C. O texto 1 é uma lenda, narrativa de cunho 
popular transmitida principalmente de forma oral, de 
geração para geração. As lendas combinam fatos 
reais com irreais e não podem ser comprovadas 
cientificamente, pois são fruto da imaginação das 
pessoas. Sua função é dar explicações para coisas 
inexplicáveis, como fenômenos sobrenaturais. 
D. O texto 1 é uma narrativa fantástica, já que 
trata de um personagem criado pela imaginação 
humana. Sua função é mostrar a “irrealidade da 
realidade”. 
E. O texto 3 é trecho de uma canção de MPB, e 
sua função é propagar a cultura brasileira para as 
crianças. 
 
 
QUESTÃO 119 
Filosofia 
(Noel Rosa) 

 
O mundo me condena, e ninguém tem pena  
Falando sempre mal do meu nome  
Deixando de saber se eu vou morrer de sede  
Ou se vou morrer de fome  
Mas a filosofia hoje me auxilia  
A viver indiferente assim 
Nesta prontidão sem fim 
Vou fingindo que sou rico 
Pra ninguém zombar de mim 
Não me incomodo que você me diga  
Que a sociedade é minha inimiga  
Pois cantando neste mundo 
Vivo escravo do meu samba, muito embora 
vagabundo 
Quanto a você da aristocracia  
Que tem dinheiro, mas não compra alegria 
Há de viver eternamente sendo escrava dessa gente 
Que cultiva hipocrisia 
 
O texto de Noel Rosa pertence ao patrimônio literário 
e cultural brasileiro. Ao retratar aspectos da 
sociedade brasileira da época, produziu um texto que 
continua atual nos dias de hoje, visto que: 
  

A. critica o fato de, mesmo depois de enriquecer, 
não conseguir comprar alegria. 

B. apesar do protesto contra a má distribuição de 
renda no País, muitas pessoas morrem de fome 
e sede, inclusive Noel Rosa. 

C. a filosofia prega, como sempre pregou, que 
devemos fingir o que não somos para superar 
nossas dificuldades. 

D. muitos fingem ser ricos, como Noel Rosa era na 
época, para se darem bem na vida. 

E. critica a burguesia da época, rica e escrava da 
hipocrisia 

 
QUESTÃO 120 
A obra de Machado de Assis evolui de acordo com a 
ciência da sua época. Na política, vigorava o 
liberalismo; na filosofia, a corrente materialista; na 
literatura e na arte, o pessimismo, segundo o qual o 
homem estaria no mundo para sofrer, e qualquer 
parcela de felicidade seria paga com mais 
sofrimento. Esse pessimismo permeia uma de suas 
principais obras, Memórias Póstumas de Brás 
Cubas, e é evidente em 
 
A. “Por que tão bela, se coxa? Por que coxa, se 

bela?”  
B. “as botas apertadas são uma das maiores 

venturas da Terra, porque, fazendo doer os pés, 
dão azo ao prazer de as descalçar.”  

C. “se uma coisa pode existir na opinião, sem existir 
na realidade, e existir na realidade, sem existir na 
opinião, a conclusão é que das duas existências 
paralelas a única necessária é a da opinião, não 
a da realidade, que é apenas conveniente.”  

D. “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura 
o legado da nossa miséria.” 

E. “A vida é cheia de obrigações que a gente 
cumpre, por mais vontade que tenha de as 
infringir deslavadamente.” 
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QUESTÃO 121 
Os poemas abaixo pertencem a diferentes momentos 
da literatura brasileira. 
 
Texto 01 
Meus oito anos (século XIX) 
(Casimiro de Abreu) 

 
Oh! Que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais 
Que o amor, que sonhos, que flores 
Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras 
Debaixo dos laranjais! 
(...) 
 
Texto 02 
Meus oito anos (século XX) 
(Oswald de Andrade) 

 
 
Oh! Que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais 
Naquele quintal de terra 
Da rua Santo Antônio 
Debaixo da bananeira 
Sem nenhum laranjais! 
(...) 
 
 
Com base na leitura dos textos, e considerando suas 
respectivas escolas literárias, é correto afirmar: 
 
A. O poema escrito por Casimiro de Abreu é preciso 

e objetivo, deixando em segundo plano o 
subjetivismo. 

B. O poema-paródia de Oswald de Andrade revela 
traços de sentimentalismo e idealismo, 
característicos do Romantismo brasileiro. 

C. Os dois poemas apresentam o tema “aurora da 
vida” e expressam a mesma idealização da 
infância e da natureza. 

D. O texto de Oswald de Andrade faz uma 
referência explícita ao texto de Casimiro de 
Abreu, estabelecendo entre eles uma relação de 
intertextualidade. 

E. O poema do modernista Oswald de Andrade 
retoma os versos iniciais do texto de Casimiro de 
Abreu e, logo a seguir, faz uma paródia, 
procurando manifestar a infância como algo 
inocente. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 122 
Lima Barreto mostrava em sua obra preocupação 
com as questões sociais. Via na literatura uma forma 
de denunciar toda a hipocrisia da sociedade da 
época, sobre as quais tecia críticas ferozes, 
geralmente relacionadas ao preconceito e à 
marginalização social e racial. 
 
  

A. A viagem de trem correu enfadonha. Não sei se 
devido à falta de comodidade do banco, não sei 
se às grandes emoções por que passara, o certo 
é que me invadiu durante toda ela um letargo, um 
torpor que me chumbou o corpo e me tornou a 
inteligência de difícil penetração.  
O trecho acima, retirado da obra Recordações do 
escrivão Isaías Caminha, exemplifica a 
marginalização das camadas mais baixas da 
população, que eram obrigadas a fazer longas 
viagens de trem em busca de alimento. 

B. Havia um ano a esta parte que se dedicava ao 
tupi-guarani. Todas as manhãs, (...) ele se 
atracava até ao almoço com o Montoya, Arte y 
diccionario de la lengua guaraní ó más bien tupí, 
e estudava o jargão caboclo com afinco e paixão. 
Na repartição, os pequenos empregados, 
amanuenses e escreventes (...) deram não se 
sabe por que em chamá-lo – Ubirajara. 
O trecho acima, retirado da obra Triste fim de 
Policarpo Quaresma, é exemplo de preconceito 
com a língua portuguesa, uma vez que o 
personagem prefere a cultura tupi-guarani. 

C. Assim pela tarde, quando essa gente volta para o 
trabalho ou do passeio, a mescla se faz na mesma 
rua, num quarteirão, e quase sempre o mais bem 
posto não é que entra na melhor casa.  
O trecho acima, retirado da obra Triste fim de 
Policarpo Quaresma, é exemplo do preconceito 
que o autor tinha contra a mistura racial. 

D. Clara era uma natureza amorfa, pastosa, que 
precisava mãos fortes que a modelassem e 
fixassem. (...) A mãe não tinha caráter, no bom 
sentido, para o fazer; limitava-se a vigiá-la 
caninamente; e o pai, devido aos seus afazeres, 
passava a maioria do tempo longe dela.  
O trecho acima, retirado da obra Clara dos Anjos, 
revela o preconceito do autor com relação às 
mulheres da classe baixa, cuja natureza descreve 
como amorfa, pastosa. 

E. O filho não seria capaz dessas proezas; mas, 
como sua mãe, que, embora quase branca, tinha 
ainda evidentes traços de índio, seria capaz de 
cantar o dia inteiro modinhas lânguidas e 
melancólicas.  
O trecho acima, retirado da obra Clara dos Anjos, 
é exemplo de preconceito e marginalização social 
e racial com relação aos não brancos. 
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QUESTÃO 123 
Marcel Duchamp estabeleceu uma relação diferente 
com a arte e criou algo que ficou conhecido 
como ready-mades, objetos do cotidiano que, após 
algum tipo de tratamento, tornaram-se produções 
artísticas. Normalmente, Duchamp utilizava esse 
recurso para uma comunicação além da estética, 
dando significados e possibilidades de interpretações 
diferentes para sua criação e para os objetos que a 
envolviam. 

Pensando sobre isso, é possível encontrar na 
obra Roda de bicicleta: 

 

 
Marcel Duchamp – Roda de bicicleta, 1913 

 
A. Harmonia: ação e reação. 
B. Ironia: cor e forma. 
C. Contradição: movimento e imóvel. 
D. Complementação: estética e reação. 
E. Equilíbrio: influências estéticas e função 
 
 
QUESTÃO 124 
"Em 1968, os estudantes continuavam a ser os 
maiores inimigos do regime militar. Reprimidos em 
suas entidades, passaram a ter voz através da 
música. A Música Popular Brasileira começa a atingir 
as grandes massas, ousando falar o que não era 
permitido à nação. (...) A censura passou a ser a 
melhor forma de a ditadura combater as músicas de 
protesto e de cunho que pudessem extrapolar a 
moral da sociedade dominante e amiga do regime. 
Com a promulgação do AI-5, em 1968, esta censura 
à arte institucionalizou-se. A MPB sofreu amputações 
de versos em várias das suas canções, quando não 
eram totalmente censuradas." 

(Jeocaz Lee-Meddi) 
Esse momento político e social interferiu nas 
produções artísticas nacionais. Para poder passar 
pela censura e ainda assim carregar as mensagens 
sociais, políticas ou de qualquer outro cunho que os 
artistas julgassem necessárias, as músicas traziam 
versos disfarçados, mas que denunciavam e 
documentavam a situação do país. 

 
Identifique o trecho da música que faz menção a esse 
momento: 
 
A.   

Eu acredito é na rapaziada, 
Que segue em frente e segura o rojão. 
Eu ponho fé é na fé da moçada, 
Que não foge da fera e enfrenta o leão. 
Eu vou à luta com essa juventude, 
Que não corre da raia a troco de nada. 
Eu vou no bloco dessa mocidade, 
Que não tá na saudade e constrói, a manhã 
desejada. 

               (E vamos à luta – Gonzaguinha) 

  
B.   
Minha alma canta 
Vejo o Rio de Janeiro 
Estou morrendo de saudade 
Rio, teu mar 
Praia sem fim 
Rio, você foi feito pra mim 
Cristo Redentor 
Braços abertos sobre a Guanabara 
(Samba do avião – Antônio Carlos Jobim) 
 
C.   
Tranquila 
Levo a vida tranquila 
Não tenho medo do mundo 
Não vou me preocupar 
Tranquila 
Levo a vida tranquila 
Não tenho medo da morte 
Não vou me preocupar 
(Tranquilo – Kassim) 

  
D.   
Para calar a boca: rícino 
Para lavar a roupa: omo 
Para viagem longa: jato 
Para difíceis contas: calculadora 
Para o pneu na lona: jacaré 
Para a pantalona: nesga 
Para pular a onda: litoral 
Para lápis ter ponta: apontador 
(Diariamente – Nando Reis) 

  
E.   
O Brasil é o caboclo sem dinheiro 
Procurando o doutor n'algum lugar 
Ou será o professor Darcy Ribeiro 
Que fugiu do hospital pra se tratar? 
A gente é torto igual a Garrincha e Aleijadinho 
Ninguém precisa consertar 
Se não der certo a gente se vira sozinho 
Decerto então nunca vai dar 
(A cara do Brasil – Vicente Barreto e Celso Viáfora) 
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QUESTÃO 125 
"Para a criação de uma verdadeira cultura brasileira, 
característica e forte, expressiva ao menos, essa 
herança maldita europeia e americana terá que ser 
absolvida, antropofagicamente, pela negra e índia da 
nossa terra, que na verdade são as únicas 
significativas, pois a maioria dos produtos da arte 
brasileira é híbrida, intelectualizada ao extremo, 
vazia de um significado próprio." 

(Hélio Oiticica) 
 
O conceito defendido pelo artista Hélio Oiticica citou 
a antropofagia como forma de transformar influências 
estrangeiras e mesclá-las a elementos 
essencialmente nacionais e populares. 
Transportando esse conceito para a música, como 
forma de expressão encontramos, na segunda 
metade da década de 1960, o movimento 
Tropicalista, que teve como objetivo transformar, 
antropofagicamente, outras culturas em elementos 
possíveis e acessíveis, sem esquecer ou 
menosprezar as produções essencialmente 
brasileiras. 
 
Qual destes trechos de canções concentra 
características tropicalistas? 
A.   
Os livros são objetos transcendentes 
Mas podemos amá-los do amor táctil 
Que votamos aos maços cigarro 
Domá-los, cultivá-los em aquários 
Em estantes, gaiolas, em fogueiras 
Ou lançá-los pra fora das janelas 
(Livros - Caetano Veloso) 
 
B.   
Você precisa tomar um sorvete 
Na lanchonete 
Andar com a gente 
Me ver de perto 
Ouvir aquela canção do Roberto 
Baby, baby 
(Baby - Caetano Veloso) 
 
C.   
A refavela  
Revela o salto  
Que o preto pobre tenta dar  
Quando se arranca  
Do seu barraco  
Prum bloco do BNH 
(Refavela – Gilberto Gil) 
 
D.  
Eu tô te explicando 
Pra te confundir 
Eu tô te confundindo 
Pra te esclarecer 
Tô iluminado 
Pra poder cegar 
Tô ficando cego 
Pra poder guiar 
(Tô – Tom Zé e Elton Medeiros) 
  
E.   
Sou brasileiro de estatura mediana 
Gosto muito de fulana, mas sicrana é quem me quer 
Diz um ditado natural da minha terra 
Bom cabrito é o que mais berra onde canta o sabiá 
Desacredito no azar da minha sina 
Tico-tico de rapina, ninguém leva o meu fubá 
(Lero-lero – Edu Lobo e Cacaso) 

 

QUESTÃO 126 
Produzir um texto significa produzir discursos, ou 
seja, dizer algo para alguém, de uma determinada 
forma, num determinado contexto, por isso, as 
escolhas feitas não são aleatórias, ainda que possam 
ser inconscientes, mas decorrem das condições em 
que esse discurso é realizado. Pensando nisso, 
assinale a opção que indica a função da linguagem 
predominante no texto a seguir. 
 
No ensino, como em outras coisas, a liberdade deve 
ser questão de grau. Há liberdades que não podem 
ser toleradas. Uma vez conheci uma senhora que 
afirmava não se dever proibir coisa alguma a uma 
criança, pois deve desenvolver sua natureza de 
dentro para fora. “E se a sua natureza a levar a 
engolir alfinetes?” indaguei: lamento dizer que a 
resposta foi puro vitupério. No entanto, toda criança 
abandonada a si mesma, mais cedo ou mais tarde, 
engolirá alfinetes, tomará veneno, cairá de uma 
janela alta ou doutra forma chegará a mau fim. Um 
pouquinho mais velhos, os meninos, podendo, não 
se lavam, comem demais, fumam até enjoar, 
apanham resfriados por molhar os pés, e assim por 
diante – além do fato de se divertirem importunando 
anciãos, que nem sempre possuem a capacidade de 
resposta de Eliseu*. Quem advoga a liberdade da 
educação não quer dizer que as crianças devam 
fazer, o dia todo, o que lhes der na veneta. Deve 
existir um elemento de disciplina e autoridade: a 
questão é até que ponto, e como deve ser exercido. 
(RUSSEL, Bertrand. Ensaios céticos. 2. ed. São Paulo. Nacional, 

1957. p. 146) 

 
 
A. Fática, pois a intenção do autor é chamar a 

atenção do ouvinte, certificando-se de que a 
comunicação está ocorrendo. 

B. Metalinguística, já que a mensagem volta-se 
sobre si mesma transformando a linguagem em 
tema. 

C. Poética, pois o texto é elaborado de forma 
inovadora e imprevista, sugerindo novos 
significados e o prazer estético. 

D. Emotiva, uma vez que o emissor exprime no 
texto a sua subjetividade e os estados da sua 
alma. 

E. Conativa, porque o objetivo do autor é influenciar, 
convencer o leitor a respeito de um assunto ou 
fazer com que ele adote um comportamento. 
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QUESTÃO 127 
Contos tiram leitor da zona de conforto 
 
Mario Bellatin é um escritor conceitual, no sentido de criar 
sob noções mais ou menos estritas, como se fosse um jogo 
do qual o leitor desconhece as regras. Vem daí o universo 
que torna reconhecível a quilômetros de distância os seus 
textos. Esses conceitos incluem um texto seco e curto, o 
uso de personagens incomuns, a ausência de indicações 
de tempo e espaço, um tratamento cômico que se esconde 
sob a aparência de seriedade e o estilhaçamento da 
narrativa até sobrar só um fiapo de enredo. 
 
"Flores" – o segundo livro de Bellatin que sai no Brasil, após 
"Salão de Beleza" (2007, Editora XXI, tradução de Maria 
Alzira Brum Lemos) – tem todos esses elementos. Nos 35 
textos curtos aparecem mais de uma vez personagens 
como o cientista alemão Olaf Zumfelde, que seleciona 
quais meninos devem ou não receber indenização por 
causa da talidomida; os gêmeos Kuhn, monstros nascidos 
de uma relação incestuosa; e o Amante Outonal, que se 
traveste de anciã. 
 
FLORES 
 
Autor: Mario Bellatin 
Tradução: Josely Vianna Baptista 
Editora: Cosac Naify 
Quanto: R$ 39 (153 págs.) 
Avaliação: bom 
Folha de São Paulo. 

 
(Folha de São Paulo. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u588491.shtml
>. 

 Acesso em: 20 jul. 2009.) 

 

Levando em consideração as características, 
estrutura, linguagem utilizada e suporte onde o texto 
foi veiculado, é correto afirmar que: 
  
A. Tem como objetivo principal apresentar o resumo 

do conteúdo de um bem cultural de consumo, 
portanto, pertence ao gênero textual resumo.  

B. Sua construção composicional revela que se 
trata de um texto de sequências narrativas 
limitado ao essencial: apresenta os elementos 
básicos: tempo e lugar (limitados), fatos e 
personagens (em número reduzido). 

C. Predomina a função referencial que pode ser 
percebida pela neutralidade do emissor, uso da 
3.ª pessoa e conteúdo informacional. 

D. No texto predomina a função poética, pois ao 
apresentar a obra literária, centra-se na 
mensagem e na maneira como ela é transmitida.  

E. O uso da 1.ª pessoa do plural e o emprego da 
norma-padrão se constitui em um recurso 
discursivo utilizado pelo resenhista para dar um 
caráter mais informal ao texto. 
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QUESTÃO 128 

Ao analisarmos as obras a seguir, veremos que se trata de dois textos do gênero poético. Porém, há diferenças 
significativas quando à organização, à estrutura, às condições de produção e recepção. Sabendo disso, assinale 
a opção que descreve corretamente a concepção artística envolvida na construção dos dois poemas. 
 
Texto 01: 

 
CAMPOS, Augusto de. Pó do cosmos. Disponível em: 
<http://www2.uol.com.br/augustodecampos/poemas.htm>. Acesso em: 29 jul. 2009.  

 
Texto 02  
Via Látea 
(Olavo Bilac) 
 
Ora (direis) ouvir estrelas! Certo 
Perdeste o senso!" E vos direi, no entanto 
Que, para ouvi-las, muita vez desperto 
e abro as janelas, pálido de espanto... 
 
E conversamos toda a noite, enquanto 
A via láctea, como um palio aberto, 
Cintila. E, ao vir o sol, saudoso e em pranto, 
Inda as procuro pelo céu deserto. 
 
Direis agora: "Tresloucado amigo! 
Que conversas com elas? Que sentido 
Tem o que dizem, quando estão contigo?" 
 
E eu vos direi: "Amai para entendê-las! 
Pois só quem ama pode ter ouvido 
Capaz de ouvir e de entender as estrelas." 

 
A. Influenciado pelas mudanças da Revolução Industrial, Augusto de Campos procura rever o conceito clássico 

de poesia, negando o verso tradicional, que é substituído por inúmeros recursos, tais como: o visual, a carga 
semântica, o espaço tipográfico, etc.   

B. Produzido num período de contestação romântica, os poemas defendiam uma escrita literária objetiva e o culto 
à forma, numa tentativa de atingir a impassibilidade e a impessoalidade.  

C. Do ponto de vista formal, o texto de Olavo Bilac é um poema clássico exemplar, porém, tematicamente, 
caracteriza-se pela renovação ao abordar temas transcendentais e filosóficos.  

D. Frustrados pelas inúmeras tentativas de mudar a sociedade burguesa, os poetas se opõem ao triunfo do objeto 
sobre o homem, defendendo a expressão da realidade subjetiva, as manifestações metafísicas e espirituais.  

E. Em ambos os textos, o gênero poético é visto como a arte da linguagem, associada à versificação: exprime 
ou sugere ideias por meio da métrica, do ritmo e da rima. 

QUESTÃO 129 



                                                             

23 

 

Leia trechos da música Aquarela do Brasil (1939), de Ary Barroso, e assinale a alternativa correta. 
 
”...Meu Brasil brasileiro 
Meu mulato inzoneiro 
Vou cantar-te nos meus versos 
O Brasil, samba que dá 
Bamboleio, que faz gingar...” 
 
”...Ah! Abre a cortina do passado 
Tira a mãe preta do cerrado 
Bota o rei congo no congado 
Brasil! Prá mim! Pra mim, pra mim! 
Deixa cantar de novo o trovador...” 

 
(BARROSO, Ary. Nossa Homenagem – 100 Anos. Vol. 4 (Revivendo RVCD-209). 1 CD. 2003.) 

Vocabulário: 
Inzoneiro: manhoso 

  
A. Por caracterizar o Brasil a partir de estereótipos, como terra do samba, Ary Barroso faz uma acentuada 

crítica às classes intelectualizadas do país.  
 
 
 
 
 
 
B.  Embora valorize o samba enquanto gênero musical, o compositor denigre a miscigenação racial formadora 

da sociedade brasileira. 
 
 
 
 
 
C. De tom ufanista, a música Aquarela do Brasil foi elaborada para atender os interesses nacionalistas do 

governo militar do general Médici. 
 
 
 
 
 

D. O compositor retrata o Brasil em uma perspectiva ufanista. Tal proposição é confirmada pelas características 
atribuídas ao país. 

 
 
 

 
 

E. O samba reflete a postura típica de indiferença do brasileiro – olhar indiferente – frente  aos problemas 
sociais que assolam o país. 

 
 
 

 
 

 
  

Comentário:  

Falso. Há inclusive a valorização da cultura negra. 

 

Comentário:  

Falso. Não há crítica, explícita ou implícita, na música de Ary Barroso às classes 

intelectualizadas. 

 

Comentário:  

Falso. A música foi composta em 1939, durante o Estado Novo, e reflete o nacionalismo 

vigente à época. 

 

Comentário:  

Verdadeiro. O país é descrito com espaço de integração racial e dotado de absolutas belezas 

naturais. 

 

Comentário:  

Falso. A composição não tem por tema problemas sociais 
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QUESTÃO 130 
  
Texto 1 
Beethoven surdo 
(Olavo Bilac) 
 

Surdo, na universal indiferença, um dia,  
Beethoven, levantando um desvairado apelo, 
Sentiu a terra e o mar num mudo pesadelo... 
E o seu mundo interior cantava e restrugia. 
 
Torvo o gesto, perdido o olhar, hirto o cabelo, 
Viu, sobre a orquestração que no seu crânio havia, 
Os astros em torpor na imensidade fria, 
O ar e os ventos sem voz, a natureza em gelo. 
 
Era o nada, a eversão do caos no cataclismo,  
A síncope do som no páramo profundo,  
O silêncio, a algidez, o vácuo, o horror no abismo... 
 
 
E Beethoven, no seu supremo desconforto,  
Velho e pobre, caiu, como um deus moribundo, 
Lançando a maldição sobre o universo morto! 

 Fonte: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000288.pdf 

 
Texto 2 
Poema tirado de uma notícia de jornal 
(Manuel Bandeira) 

 
João Gostoso era carregador de feira livre e morava 
no morro da Babilônia num barracão sem número 
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 
Bebeu 
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e 
morreu afogado. 
 

 Fonte: http://pt.wikiquote.org/wiki/Manuel_Bandeira 

 
 Considerando os dois textos acima: 
A. Os dois poemas apresentam versos brancos.  
B. Os dois poemas pertencem ao mesmo período 

literário.  
C. O primeiro poema apresenta características 

inovadoras em relação à linguagem poética, 
como o verso livre.  

D. Há uma preocupação com a métrica no primeiro 
poema, mas o segundo não possui preocupação 
em apresentar versos com o mesmo número de 
sílabas métricas. 

E. O segundo poema representa um retrocesso do 
ponto de vista da liberdade poética.  

Comentário: Ao contrário, o fato de o segundo 
poema fazer uso de versos livres, além do tema 
prosaico, representa uma ruptura com a tradição 
poética. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 131 
A crítica literária denomina gêneros literários as 
diferentes categorias em que as obras literárias 
podem ser agrupadas em função de diferentes 
interpretações e olhares do escritor diante do mundo. 
Com base na teoria dos gêneros literários: 
 
A. Há uma teoria clássica que dominou a literatura 

até os dias de hoje 
B.  Na teoria clássica consideram-se os três 

gêneros: épico, lírico e dramático e  admite-se 
mistura de gêneros. 

C. Na teoria moderna considera-se que não há 
limites para as espécies de gêneros, mas 
reconhecem-se três tipos básicos: narrativo, 
lírico e dramático. 

D. Na teoria moderna não se admite fusão de 
gêneros, o que limita as possibilidades do 
processo de criação do escritor.  

E. A criação poética, de caráter lírico, privilegiará os 
diálogos dos personagens. 

 
 
QUESTÃO 132 
Nos séculos XVI e XVII, ocorreram no Brasil as 
chamadas “manifestações literárias”, representadas 
sobretudo por cartas, tratados  escritivos, relatórios e 
textos catequéticos.  
 
O conjunto dessas manifestações permite afirmar 
que, nessa época: 
 
A. Já está constituído um sistema literário de alta 

expressão; 
B. Os estilos barroco e o arcádico disputam a 

preferência do público leitor; 
C. A produção escrita é reveladora de nossa 

condição colonial; 
D. As teses do indianismo ganham força entre os 

escritores; 
E. Os sentimentos nacionalistas representam-se 

em todos os gêneros literários 
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QUESTÃO 133 
 
TEXTO 01 
Chicó: 
– Que invenção foi essa de dizer que o cachorro era do 
major Antônio Morais? 
João Grilo: 
– Era o único jeito de o padre prometer que benzia. 
Tem medo da riqueza do major que se pela. Não viu a 
diferença? Antes era “Que maluquice, que besteira!” Agora 
“não vejo mal nenhum em se abençoar as criaturas de 
Deus!” 
SUASSUNA, Ariano. Auto da compadecida. Rio de Janeiro: Agir, 

1990. p. 32. 

 
TEXTO 02 
No fundo do mato-virgem nasceu Macunaíma, herói de 
nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. 
Houve um momento em que o silêncio foi tão grande 
escutando o murmurejo do Uraricoera, que a índia 
tapanhumas pariu uma criança feia. Essa criança é que 
chamaram de Macunaíma. 
Já na meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro 
passou mais de seis anos não falando. Se o incitavam a 
falar exclamava: 
– ai que preguiça!... 

ANDRADE, Mário. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. 
Belo Horizonte: Itatiaia, 1985. p. 9. 

 
Relacionando as obras das quais os textos que são 
fragmentos com propriedades dos gêneros literários: 
 
A. De acordo com as concepções literárias do 

Modernismo, a obra Macunaíma, de Mário de 
Andrade, é um épico, por se tratar de um “herói 
de nossa gente”, na verdade um anti-herói. 

B. Em Auto da compadecida, de Ariano Suassuna, 
aparece o gênero lírico, como forma de melhor 
recriar as artimanhas e as espertezas de João 
Grilo – figura representativa da cultura popular 
nordestina. 

C. O “lírico” é claramente percebido tanto em 
Macunaíma quanto em Auto da compadecida. 

D. O lírico, como elemento caracterizador do Auto 
da compadecida, ameniza a ironia feita pelo 
personagem João Grilo. 

E. No fragmento de Macunaíma, o gênero 
dramático é contemplado com “– ai que 
preguiça!...” 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 134 
Sobre a origem da poesia 
(Arnaldo Antunes) 

 
A origem da poesia se confunde com a origem da própria 
linguagem. 
Talvez fizesse mais sentido perguntar quando a linguagem 
verbal deixou de ser poesia. Ou: qual a origem do discurso 
não-poético, já que, restituindo laços mais íntimos entre os 
signos e as coisas por eles designadas, a poesia aponta 
para um uso muito primário da linguagem, que parece 
anterior ao perfil de sua ocorrência nas conversas, nos 
jornais, nas aulas, conferências, discussões, discursos, 
ensaios ou telefonemas. 
Como se ela restituísse, através de um uso específico da 
língua, a integridade entre nome e coisa — que o tempo e 
as culturas do homem civilizado trataram de separar no 
decorrer da história. 
A manifestação do que chamamos de poesia hoje nos 
sugere mínimos flashbacks de uma possível infância da 
linguagem, antes que a representação rompesse seu 
cordão umbilical, gerando essas duas metades — 
significante e significado. 
(...) 
Lembro-me de ter lido, certa vez, um comentário de Décio 
Pignatari, em que ele chamava a atenção para o fato de, 
tanto em chinês como em tupi, não existir o verbo ser, 
enquanto verbo de ligação. Assim, o ser das coisas ditas 
se manifestaria nelas próprias (substantivos), não numa 
partícula verbal externa a elas, o que faria delas línguas 
poéticas por natureza, mais propensas à composição 
analógica. 
(...) 
No seu estado de língua, no dicionário, as palavras 
intermediam nossa relação com as coisas, impedindo 
nosso contato direto com elas. A linguagem poética inverte 
essa relação pois vindo a se tornar, ela em si, coisa, 
oferece uma via de acesso sensível mais direto entre nós 
e o mundo. 
(...) 
Já perdemos a inocência de uma linguagem plena assim. 
As palavras se desapegaram das coisas, assim como os 
olhos se desapegaram dos ouvidos, ou como a criação se 
desapegou da vida. Mas temos esses pequenos oásis — 
os poemas — contaminando o deserto da 
referencialidade. 

 
www.arnaldoantunes.com.br 

Na frase em negrito, destacada no texto, o emprego 
das palavras “oásis” e “deserto” configura uma 
superposição de figuras de linguagem, recurso 
frequente em textos artísticos. As figuras de 
linguagem superpostas na frase são: 
 
A. metáfora e antítese  
B. ironia e metonímia  
C. elipse e comparação 
D. personificação e hipérbole 
E. silepse e prosopopeia 
 
  

http://www.arnaldoantunes.com.br/
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QUESTÃO 135 
“De repente do riso fez-se o pranto 
Silencioso e branco como a bruma 
E das bocas unidas fez-se a espuma 
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.” 

 
Em relação à primeira estrofe do Soneto da 
separação, de Vinícius de Morais: 
 
A. Fez uso dos metros e rimas tradicionais.  
B. Utilizou predominantemente neologismos e 

figuras de linguagem e enfatizou a comunicação 
não-verbal.  

C. Procurou incorporar na poesia técnicas 
cinematográficas, como forma de valorizar a 
comunicação não-verbal.  

D. Buscou, a exemplo dos poetas simbolistas e 
parnasianos, retratar a dor física por meio da 
poesia.  

E. Marcou sua conquista estética no significado e 
não na expressão da linguagem. 
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS  

QUESTÕES DE 136 A 180  
 
QUESTÃO 136 

Numa classe de 30 alunos, 16 alunos gostam de 

Matemática e 20 de História. O número de alunos 

desta classe que gostam de Matemática e de História 

é:  

A. exatamente 16  
B. exatamente 10  
C. no máximo 6  
D. no mínimo 6 
E. exatamente 18  
 

QUESTÃO 137 

Em uma enquete realizada com pessoas de idade 
superior a 30 anos, pesquisou-se as que estavam 
casadas ou não, se tinham ou não filhos. Constatou-
se que 45 pessoas não eram casadas, 49 não tinham 
filhos, e 99 estavam casadas e com filhos. Sabendo-
se que 180 pessoas responderam a essa enquete, o 
número das que se declararam não casadas e sem 
filhos foi de : 
A. 13. 
B. 23.  
C. 27.  
D. 32.  
E. 36.  
 

QUESTÃO 138 

O diagrama em que está sombreado o conjunto 

(A⋃C)-(A⋃B) é: 

 

 

e) nenhuma das opções acima 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 139 

Considere os seguintes subconjuntos de números 

naturais: 

 

 N = { 0,1,2,3,4,...} 

 P = { x ∈ │N / 6  ≤ x ≤ 20 } 

 A = { x ∈ P / x é par } 

 B = { x ∈ P / x é divisor de 48 } 

 C = { x ∈ P / x é múltiplo de 5 } 

 

O número de elementos do conjunto (A - B) ⋂ C é:  

A. 2 
B. 3  
C. 4  
D. 5  
E. 6  
 

QUESTÃO 140 

Em uma empresa, 60% dos funcionários leem a 

revista A, 80% leem a revista B, e todo funcionário é 

leitor de pelo menos uma dessas revistas. O 

percentual de funcionários que leem as duas revistas 

é:  

A. 20 %  
B. 40 % 
C. 60 %  
D. 75 %  
E. 140 %  
 

 

QUESTÃO 141 

Em um programa de plateia da TV brasileira, cinco 
participantes foram escolhidos pelo apresentador 
para tentarem acertar o número de bolas de gude 
contidas em uma urna de vidro transparente. Aquele 
que acertasse ou mais se aproximasse do número 
real de bolas de gude contidas na urna ganharia um 
prêmio. 

Os participantes A, B, C, D  e E  disseram haver, 

respectivamente, 1.195, 1.184, 1.177, 1.250 e 1.232 

bolas na urna.  

Sabe-se que nenhum dos participantes acertou o 
número real de bolas, mas que um deles se enganou 

em 30  bolas, outro em 25,  outro em 7,  outro em 48  

e, finalmente, outro em 18  bolas. Podemos concluir 

que quem ganhou o prêmio foi o participante:  
A. A 
B. B  
C. C  
D. D  
E. E  
QUESTÃO 142 
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Um determinado CD (compact disc) contém apenas 
três músicas gravadas. Segundo a ficha desse CD, 
os tempos de duração das três gravações são, 
respectivamente, 16:42 (dezesseis minutos e 
quarenta e dois segundos), 13:34 e 21:50. O tempo 
total de gravação é:  

A. 51:06.  
B. 51:26.  
C. 51:56.  
D. 52:06. 
E. 53:06.  
 
QUESTÃO 143 
Seja R o número real representado pela dízima 
0,999... 

Pode-se afirmar que:  

A. R é igual a 1. 
B. R é menor que 1.  
C. R se aproxima cada vez mais de 1 sem nunca 

chegar.  
D. R é o último número real menor que 1.  
E. R é um pouco maior que 1.  
 
QUESTÃO 144 
João e Tomás partiram um bolo retangular. João 
comeu a metade da terça parte e Tomás comeu a 
terça parte da metade. Quem comeu mais?  

A. João, porque a metade é maior que a terça 
parte.  

B. Tomás.  
C. Não se pode decidir porque não se conhece o 

tamanho do bolo.  
D. Os dois comeram a mesma quantidade de bolo. 
E. Não se pode decidir porque o bolo não é 

redondo.  
 

QUESTÃO 145 

As propriedades aritméticas e as relativas à noção de 
ordem desempenham um importante papel no estudo 
dos números reais. Nesse contexto, qual das 
afirmações abaixo é correta?  
 
A. Quaisquer que sejam os números reais 

positivos a e b, é verdadeiro que 

a b a b.    

B. Quaisquer que sejam os números reais a e b 

tais que 2 2a b 0,   é verdadeiro que a b.  

C. Qualquer que seja o número real a, é verdadeiro 

que 2a a.  

D. Quaisquer que sejam os números reais a e b 

não nulos tais que a b,  é verdadeiro que 

1/ b 1/ a.  

E. Qualquer que seja o número real a, com 

0 a 1,   é verdadeiro que 2a a.  

 

QUESTÃO 146 

O menor número natural n, diferente de zero, que 

torna o produto de 3888 por n um cubo perfeito é  

 

A. 6  
B. 12 
C. 15  
D. 18  
E. 24  
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QUESTÃO 147 

Uma empresa de cerâmica utiliza três tipos de caixas 
para embalar seus produtos, conforme mostram as 
figuras. 
 

 

 

Essa empresa fornece seus produtos para grandes 
cidades, que, por sua vez, proíbem o tráfego de 
caminhões de grande porte em suas áreas centrais. 
Para garantir a entrega nessas regiões, o proprietário 
da empresa decidiu adquirir caminhões com 
caçambas menores. 
A tabela apresenta as dimensões de cinco tipos de 
caçambas encontradas no mercado pelo proprietário. 
 

tipo de 

caçamba 

comprimento 

(m) 

largura 

(m) 

altura 

(m) 

I 3,5 2,5 1,2 

II 3,5 2,0 1,0 

III 3,0 2,2 1,0 

IV 3,0 2,0 1,5 

V 3,0 2,0 1,0 

 

Sabe-se que: 

• a empresa transporta somente um tipo de caixa por 
entrega. 
• a empresa deverá adquirir somente um tipo de 
caçamba. 
• a caçamba adquirida deverá transportar qualquer 
tipo de caixa. 
• as caixas, ao serem acomodadas, deverão ter seus 

“comprimento, largura e altura” coincidindo com os 
mesmos sentidos dos “comprimento, largura e 
altura” da caçamba. 

• para cada entrega, o volume da caçamba deverá 
estar totalmente ocupado pelo tipo de caixa 
transportado. 

 

Atendendo a essas condições, o proprietário optou 
pela compra de caminhões com caçamba do tipo  
A. II.  
B. IV.  
C. III.  
D. I.  
E. V. 
 

QUESTÃO 148 

Uma faixa retangular de tecido deverá ser totalmente 

recortada em quadrados, todos de mesmo tamanho 

e sem deixar sobras. Esses quadrados deverão ter o 

maior tamanho (área) possível. Se as dimensões da 

faixa são 105 cm de largura por 700 cm de 

comprimento, o perímetro de cada quadrado, em 

centímetros, será:  

A. 28.  
B. 60.  
C. 100.  
D. 140. 
E. 280.  
 

QUESTÃO 149 

Três viajantes partem num mesmo dia de uma cidade 

A. Cada um desses três viajantes retorna à cidade A 

exatamente a cada 30, 48 e 72 dias, 

respectivamente. 

O número mínimo de dias transcorridos para que os 

três viajantes estejam juntos novamente na cidade A 

é:  

A. 144.  
B. 240.  
C. 360.  
D. 480.  
E. 720. 
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QUESTÃO 150 

Uma concessionária vendeu no mês de outubro n 

carros do tipo A e m carros do tipo B, totalizando 216 

carros. Sabendo-se que o número de carros 

vendidos de cada tipo foi maior do que 20, que foram 

vendidos menos carros do tipo A do que do tipo B, 

isto é, n < m, e que MDC(n,m)=18, os valores de n e 

m são, respectivamente:  

A. 18, 198.  
B. 36, 180.  
C. 90, 126. 
D. 126, 90.  
E. 162, 54.  

 

QUESTÃO 151 

Um grafo é uma figura constituída de um número 
finito de arestas ou arcos, cujas extremidades são 
chamadas vértices. Em um grafo, a “ordem de um 
vértice” é o número de extremidades de arestas ou 
arcos que se apoiam naquele vértice. 
A figura 1 é um grafo cujos vértices A e C possuem 
ordem 3 (o vértice A é o apoio de um arco cujas 
extremidades coincidem) e os demais vértices 
possuem ordem 2. 
 

 

 

Além disso, dizemos que um grafo admite um 

“passeio de Euler” se existir um caminho do qual 

façam parte todas as arestas ou arcos desse grafo, 

sendo possível desenhá-lo sem tirar o lápis do papel 

e passando-o uma única vez em cada aresta ou arco. 

Na figura 1 é possível fazer um “passeio de Euler” 

partindo-se apenas dos vértices “A” ou “C”. Por 

exemplo, um possível “passeio” pode ser 

representado pela sequência de vértices dada por: 

AABCDEFC. 

Consideres os grafos: 

 

 

 

 

 

Os que admitem um “passeio de Euler” são apenas:  

A. I e III.  
B. I e IV.  
C. I, II e V.  
D. I, III e IV.  
E. I, IV e V. 

 

QUESTÃO 152 

Um certo tipo de código usa apenas dois símbolos, o 

número zero (0) e o número um (1) e, considerando 

esses símbolos como letras, podem-se formar 

palavras. Por exemplo: 0, 01, 00, 001 e 110 são 

algumas palavras de uma, duas e três letras desse 

código. O número máximo de palavras, com cinco 

letras ou menos, que podem ser formadas com esse 

código é:  

A. 120.  
B. 62. 
C. 60.  
D. 20.  
E. 10.  
 

QUESTÃO 153 

Quatro amigos, Pedro, Luísa, João e Rita, vão ao 

cinema, sentando-se em lugares consecutivos na 

mesma fila. O número de maneiras que os quatro 

podem ficar dispostos de forma que Pedro e Luísa 

fiquem sempre juntos e João e Rita fiquem sempre 

juntos é  

A. 2.  
B. 4.  
C. 8. 
D. 16.  
E. 24.  
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QUESTÃO 154 

Com as 6 letras da palavra FUVEST podem ser formadas 6!=720 "palavras" (anagramas) de 6 letras distintas cada 

uma. Se essas "palavras" forem colocadas em ordem alfabética, como num dicionário, a 250a "palavra" começa 

com  

A. EV  
B. FU  
C. FV  
D. SE 
E. SF  
 

QUESTÃO 155 

  

O valor do inverso de A para x= 2/3; y= 0,5 e z= 0,1 é:  

A. 1/4 
B. 14 
C. 21 
D. 7 
E. 0 

 
 

QUESTÃO 156 

Observe a figura: 

 

 

A. 7/12 
B. 12/7 
C. 7/6 
D. 5/2 
E. 41/30 

 
 

QUESTÃO 157 

 

 

A. 0,75 
B. 27/16 
C. – 3/4 
D.  4/27 
E. – 4/27 
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QUESTÃO 158 

 

 

A.  0 

B.  1 

C.  1,5 

D.  2 

E.  2,5 

 

QUESTÃO 159 

 

A.  

B.  

C.  
D. 7 
E. 70 
 

QUESTÃO 160 

A prefeitura de uma pequena cidade decidiu trocar as 
carteiras de todas as suas escolas. A fábrica de 
montagem dessas carteiras localiza-se em outro 
município, precisando assim dispor de caminhões, 
todos de mesmo tamanho, para o envio da 
encomenda. 
Após um levantamento, feito em cada um dos 
colégios, o prefeito informou à fábrica que precisa de 
x carteiras. 
O gerente da fábrica percebeu que se eles 
contratassem caminhões grandes para o transporte 
(que conseguem transportar 90 cadeiras cada) ou se 
usassem caminhões menores (que transportariam 70 
cadeiras), sempre faltariam 20 cadeiras para serem 
enviadas. 
Se na cidade existem entre 3000 e 3500 alunos, o 
valor de x é 
 
A. 3150 
B. 3170 
C. 3190 
D. 3210 
E. 3230 
 

QUESTÃO 161 

Bernardo criou um novo sistema de numeração. No 

sistema criado por ele temos: 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse novo sistema, criado por Bernardo, o número 

243 é escrito assim: ∆∆ϕϕϕϕϒϒϒ. 

Dessa forma, pode-se afirmar que os números 51, 

332 e 2432 são escritos respectivamente como 

 

A. ϕϕϕϕϕϒ, ∆∆∆ϕϕϕϒϒ, ЄЄ∆∆∆ϕϕϕϕϒϒ. 
B. ϕϕϕϕϒ, ∆∆∆∆ϕϕϕϒϒ, ЄЄ∆∆∆∆ϕϕϕϒϒ. 
C. ϕϕϕϕϕϒ, ∆∆∆ϕϕϕϒϒ, ЄЄ∆∆∆∆ϕϕϕϒϒ.  
D. ϕϕϕϕϕϒ, ∆∆∆ϕϕϕϒϒ, ЄЄ∆∆∆ϕϕϕϕϒϒ. 
E. ϕϕϕϕϒϒ, ∆∆∆∆ϕϕϕϒϒ, ЄЄ∆∆∆ϕϒϒϒ. 
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QUESTÃO 162 

 

 
De acordo com a tirinha, Calvin terá que pagar uma multa pelo seu esquecimento. Supondo agora que Calvin só 

fez a devolução do livro 30 dias após a data combinada, poderemos dizer que, em decorrência disso, ele terá que 

pagar uma multa, em reais, equivalente a  

A. 3,00. 
B. 2,80. 
C. 2,50. 
D. 2,00. 
E. 1,50. 
 

QUESTÃO 163 

 O dono de uma distribuidora de brindes está com um pequeno problema.  Ele precisa despachar 180 brindes para 

uma empresa que pretende distribuí-los entre os seus funcionários na festa de fim de ano. O empresário deseja 

embalar esses brindes em caixas idênticas que, por isso, comportam o mesmo número de brindes. O comprador 

exigiu que cada caixa contenha o número exato de peças determinado por sua capacidade, ou seja, se a caixa 

comporta 6 brindes, não é permitido colocar nem mais, nem menos do que 6 produtos dentro de cada caixa, pois 

os brindes são frágeis e a desobediência dessa regra pode causar danos a eles. Nessa distribuidora há uma 

grande variedade de caixas, desde aquelas que têm capacidade para apenas um brinde até as que têm capacidade 

para todos eles. Sendo assim, o número de tipos de caixas diferentes que esse empresário pode utilizar para 

embalar a encomenda é  

A. 9.     

B. 12. 

C. 15.     

D. 18. 

E. 180. 
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QUESTÃO 164 

Dois amigos fizeram uma aposta para saber qual 
deles consegue comer mais. Num fim de semana 
eles resolveram tiram essa dúvida. Os dois pediram 
duas pizzas de mesmo tamanho. A diferença é que 
Alisson pediu para dividirem a sua pizza em doze 
pedaços iguais, já César quis a sua dividida em oito 
pedaços, conforme a figura a seguir 
 

 
 
Dos 12 pedaços, Alisson comeu 9, dos oito pedaços, 
César comeu 6. Sendo assim, podemos afirmar que 
 
A. César comeu um terço a mais que Alisson.   
B. César comeu o triplo da quantidade ingerida por 

Alisson. 
C. Alisson comeu o dobro da quantidade ingerida 

pelo César. 
D. Alisson comeu a metade da quantidade ingerida 

por César. 
E. Os dois amigos comeram a mesma quantidade 

de pizza. 
 
QUESTÃO 165 
Ao organizar as pastas nas quais guarda as contas 
pagas da casa, Carol percebeu que: 
se colocasse dez pastas em cada gaveta, 
sobrariam duas pastas. 
se colocasse nove pastas em cada gaveta, 
sobrariam oito pastas. 
De acordo como que foi relatado, pode-se concluir 
que o número de pastas que Carol pretende 
organizar é um número 
A. primo. 
B. maior que 70. 
C. múltiplo de 2. 
D. divisível por 3. 
E. menor que 30. 
 

QUESTÃO 166 
 
Não é de hoje que o consumo de verduras não 
agrada muito às crianças. Com o filho mais novo de 
Marcelo, o jovem Mateus, não é diferente. Como 
todos os pais, Marcelo está muito preocupado com a 
alimentação de seu filho caçula e resolve dar um bom 
motivo para que ele passe a alimentar-se 
corretamente.  Sendo assim, Marcelo resolveu que a 
mesada de Mateus seria condicionada ao consumo 
de verduras nas refeições. Ficou combinado que, no 
mês que Mateus consumisse verdura em 10 
refeições, a mesada seria no valor de R$100,00 e, 
como forma de incentivo, receberia R$140,00 no mês 
em que esse consumo ocorresse em 20 refeições. 
Entusiasmado com a proposta, Mateus, no último 
mês, consumiu verduras em 25 refeições e por isso 
sua mesada, referente a esse período, foi no valor de 
 
A. R$250,00. 
B. R$200,00. 
C. R$175,00. 
D. R$170,00. 
E. R$160,00. 

QUESTÃO 167 

Observe a figura a seguir 

 

Ela representa parte de um jardim que será 
dividido,em três áreas nas quais tipo diferentes de 
flores serão plantadas. Antes de plantar as mudas, 
ele fez marcações no solo de modo que os ângulos 

AB̂C = DB̂E =  EB̂C = x e que AĈD = DĈE =  EĈB = y . 

Considerando que BÂC = 30°, para que o projeto do 
paisagista seja obedecido, a diferença entre os 

ângulos BÊC e BD̂C, nessa ordem, deverá ser igual a 
A. 20°. 

B. 30°. 
C. 40°. 

D. 50°. 
E. 60°. 
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QUESTÃO 168 

Raquel é professora de Matemática da turma na qual 
Guilherme estuda.  
A figura a seguir representa um desafio proposto por 
ela aos seus alunos. O desafio consiste em descobrir 
qual é a relação entre as medidas dos ângulos 
destacados na figura. Recentemente os alunos 
dessa turma aprenderam a encontrar o valor de 
ângulos formados entre retas paralelas e 
transversais, mas esse não é o caso proposto no 
problema. Após pensar por algum tempo, Guilherme 
foi o único aluno da turma que, usando a ideia de 
ângulo externo, conseguiu desvendar o desafio 
corretamente. 
 

 

 

 

 

 

 

Sendo assim, pode-se dizer corretamente que a 

relação encontrada por Guilherme e que está correta 

é 

 

A. a + d = b + c 
B. a + c = b + d 
C. c + d – a – b = 180o 
D. c + d – a + b = 360o 
E. a + b + c + d = 540o 
 

QUESTÃO 169 

Sabe-se que, sempre que possível, é muito bom usar 
aulas práticas para que os alunos absorvam, de 
forma mais efetiva, os conhecimentos geométricos. A 
professora de Geometria da sala de Ana Clara 
propôs a seguinte tarefa: 

Primeiro passo: Desenhar um triângulo qualquer 

Segundo passo: Recortar os ângulos internos. 

Terceiro passo: Alinhar os ângulos. 

 

Observe: 

 

Com essa atividade, a professora de Ana Clara tem 

o intuito de  

A. provar que a soma dos ângulos internos de um 
triângulo é 180°. 

B. provar que um triângulo só pode ser dividido em 
três quadriláteros. 

C. provar que os três ângulos externos de qualquer 
triângulo é igual a 360°.  

D. provar que a soma de três ângulos agudos 
quaisquer é sempre um ângulo de meia volta. 

E. provar que a medida de um ângulo externo é 
igual à soma dos dois ângulos internos não 
adjacentes a ele.  
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QUESTÃO 170 

A professora de Geometria de um colégio dividiu uma 
das salas do sétimo ano em cinco grupos com seis 
integrantes em cada um deles e propôs um tipo de 
gincana. Depois disso, elegeu um representante para 
cada grupo. Miguel, Pedro, Ana, Marta e Rodrigo 
foram os escolhidos para liderar cada um dos grupos 
formados. Feito isso, cada grupo recebeu uma lista 
com seis desafios. Incrivelmente todos os grupos 
acertaram os seis desafios propostos. Dessa forma, 
a professora lançou mais um, para desempatar a 
disputa. Esse novo desafio consistia em descobrir 
qual era o menor ângulo (x) formado pelos ponteiros 
do relógio, no momento exato em que ele marcava 
10 horas e 40 minutos. Após resolverem o problema, 
cada grupo encontrou uma resposta diferente. 
Observe: 

 

Grupo 1 (liderado por Ana) encontrou x = 50°. 

Grupo 2 (liderado por Diego) encontrou x = 60 

Grupo 3 (liderado por Marta) encontrou x = 70°. 

Grupo 4 (liderado por Miguel) encontrou x = 80°. 

Grupo 5 (liderado por Rodrigo) encontrou x = 90°. 

 

Apenas um dos grupos resolveu corretamente o 
desafio. Sendo assim, o grupo vencedor da gincana 
foi o grupo liderado por 
A. Ana. 
B. Diego. 
C. Marta. 
D. Miguel. 
E. Rodrigo. 
 

QUESTÃO 171 

Um professor de física está analisando um sistema 

composto por dois espelhos paralelos,conforme a 

figura a seguir.  

 

 

Depois de uma breve análise, esse professor, 
conclui, corretamente, a respeito das medidas x e y 
dos ângulos representados, que  
A. x e y são suplementares. 
B. x e y são complementares. 
C. x = 2y. 
D. x < y. 
E. x = y. 

QUESTÃO 172 
Pedrinho dispondo de dois pedaços de arame de 
mesmo comprimento constrói dois polígonos 
regulares como os mostrados na figura abaixo. 
Sabendo que não houve desperdício de material 
pode-se dizer, corretamente, que o lado do triângulo 
mede, em cm  
 

 

 

 

 

 

 
A. 24. 
B. 36. 
C. 48. 
D. 60. 
E. 72. 
 
QUESTÃO 173 

Um artista criou um mosaico utilizando pentágonos 
regulares e losangos, dispostos como mostra a figura 
Para recortar as peças do mosaico o artista precisa 
conhecer a medida dos ângulos das figuras. Os 
ângulos internos dos losangos devem medir 
 

 

 

 

 

 

 

 

A. 18° e 162°. 
B. 30° e 150°. 
C. 36° e 144°. 
D. 54° e 126°. 
E. 60° e 120°. 
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QUESTÃO 174 

O proprietário de um grande terreno no centro da 
cidade deseja vendê-lo. Por telefone, um possível 
comprador solicitou informações sobre os ângulos 
internos do terreno que está à venda. Rapidamente, 
o proprietário se prontificou a repassar a informação 
pedida. A principal informação repassada dava conta 
de que não existia nenhum ângulo agudo no terreno 
a ser vendido e, para confirmar sua versão, o 
proprietário enviou, através de um fax, o seguinte 
esquema representativo do mesmo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com os dados apresentados, pode-se 

dizer, corretamente, que 

A. o proprietário tem toda razão, porque todos os 
ângulos internos do seu terreno são obtusos. 

B. de acordo com o fax enviado pelo proprietário, 
não será possível calcular os ângulos internos do 
terreno. 

C. o menor ângulo do terreno é de 80°, portanto a 
informação fornecida pelo proprietário ao 
telefone é verdadeira. 

D. existe um ângulo agudo de 31° no terreno do 
proprietário, portanto a sua informação pelo 
telefone foi falsa. 

E. o maior ângulo da figura é de 110°, portanto a 
informação dada pelo proprietário é verdadeira. 

 
QUESTÃO 175 
Uma escola realiza há vários anos um Desafio 
ecológico. Os alunos são liderados por um professor 
e disputam uma prova de trekking. Nesse tipo de 
prova não vence a equipe mais rápida e sim a mais 
regular. Durante a prova os alunos, além de 
realizarem o percurso com atenção, precisam 
resolver alguns problemas. Uma das tarefas desse 
ano consistia em encontrar o ângulo x destacado na 
figura a seguir, logo depois, o valor desse ângulo 
deveria ser multiplicado por 11. O resultado 
encontrado dizia quantos passos a equipe deveria 
dar até chegar ao próximo ponto do desafio.  
Sendo assim, o número de passos, que as equipes 
que resolveram o problema corretamente, deram até 
chegar ao próximo ponto é igual a  
 

 

A. 1155. 
B. 1100. 
C. 1045. 
D. 1012. 
E. 990. 
 

QUESTÃO 176 

A figura a seguir representa um triângulo equilátero. 

 

 

 

 

 

Com triângulos idênticos a esse, podemos formas 

figuras como as a seguir: 

 

 

Sendo assim, a alternativa que contém um par de 

figuras que têm a mesma área é 

A. 1 e 2. 
B. 1 e 3. 
C. 2 e 3. 
D. 3 e 4. 
E. 3 e 5. 
 

  

Fax Enviado 

Terreno à Venda 

3x + 10º  

110º  

2x + 20º  

x - 10º  

4x  
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QUESTÃO 177 

Os polígonos regulares têm muitas aplicações no 
cotidiano, justamente por serem regulares. Uma 
dessas aplicações é a construção de mosaicos. O 
desafio se resume em fazer uniões de polígonos 
regulares que tenha a mesma medida de todas as 
maneiras possíveis e sem que haja sobreposição de 
peças. 
Exemplo de mosaico: 
 

 

 

Entretanto, nem sempre conseguimos montar um 
mosaico com um único tipo de polígono, pois, na 
verdade, somente três polígonos regulares nos 
permitem isso. Por exemplo, não é possível formar 
um mosaico usando, apenas, octógonos regulares. 
Sendo assim, os três polígonos regulares que nos 
permitem formar um mosaico com um único tipo de 
polígono regular, são 
 

A. os triângulos equiláteros, os quadrados e os 
heptágonos regulares. 

B. os triângulos equiláteros, os quadrados e os 
hexágonos regulares. 

C. os triângulos equiláteros, os losangos e os 
pentágonos regulares. 

D. os quadrados, os pentágonos e os hexágonos 
regulares. 

E. os retângulos, os quadrados e os pentágonos 
regulares. 

 
 
 

QUESTÃO 178 
Observe a figura a seguir. Nela está representado o 
esquema plano de um curral, de uma pequena 
propriedade rural. 
Na parte inferior esquerda (ponto B), temos um 
bebedouro para o gado, à direita (ponto E), temos 
uma caixa d'água. Como sabemos a menor distância 
entre dois pontos é uma reta. Dessa forma o 
fazendeiro vai trocar o encanamento que abastece o 
bebedouro interligando diretamente os pontos B e E. 
Sendo assim, sabendo que ABCD é um quadrado e 
que DA=DE=EA, o ângulo que o encanamento 
(segmento BE) forma com o segmento BD é igual a  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

A. 60° 
B. 45° 
C. 30° 
D. 25° 
E. 15° 
 

 

  

E 

 A  

C D 

 

B 
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Leia o texto a seguir para servir de base para as questões 179 e 180. 

O revestimento do piso de um ambiente, com a utilização de tacos de madeira, pode ser feito formando desenhos 
que constituam um elemento decorativo para o local. Combinando apenas tacos com as formas apresentadas a 
seguir, pode-se criar o desenho, conforme a figura 1, que será utilizado para cobrir o piso desse ambiente. 

 

QUESTÃO 179 

De acordo com o texto e com seus conhecimentos, pode-se dizer que a medida, em graus, do ângulo destacado 

na figura 1 é : 

A. 105.  
B. 120. 
C. 130.  
D. 135.  
E. 145.  
 

QUESTÃO 180 

Um arquiteto vai construir uma casa e pretende revestir o piso da sala, que é retangular, com o desenho 

da figura 1, de modo que no piso caiba apenas o desenho inteiro, isto é, sem cortes, sem sobreposição 

e repetido várias vezes nas duas dimensões, conforme a figura 2.  

Nestas condições, as dimensões do piso dessa sala podem ser 

A. 8,40 m x 5,25 m.  
B. 6,30 m x 5,04 m.  
C. 3,50 m x 7,00 m.  
D. 2,10 m x 4,75 m.  
E. 1,75 m x 6,00 m. 
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