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ATENÇÃO 

Senhor(a) Candidato(a), 

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 

50 (cinquenta) questões de múltipla escolha — cada uma constituída de 4 

(quatro) alternativas —, assim distribuídas: 9 (nove) questões de Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira, 6 (seis) questões de Geografia, 6 

(seis) questões de História, 6 (seis) questões de Matemática, 6 (seis) 

questões de Física, 6 (seis) questões de Biologia, 6 (seis) questões de 

Química, 5 (cinco) questões de Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) 

e o tema da Redação. 

 

 Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas 
para que ele tome as providências 
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LÍNGUA PORTUGUESA e LITERATURA BRASILEIRA 

 

DICIONÁRIO FEITO POR CRIANÇAS REVELA UM MUNDO QUE OS ADULTOS NÃO 

ENXERGAM MAIS 

Em abril, aconteceu a Feira do Livro de Bogotá, e um dos maiores sucessos foi um livro 

chamado Casa das estrelas: o universo contado pelas crianças. Nele, há um dicionário com mais 

de 500 definições para 133 palavras, de A a Z, feitas por crianças. 

O curioso deste “dicionário infantil” é como as crianças definem o mundo através daquilo 

que os adultos já não conseguem perceber. O autor do livro é o professor Javier Naranjo, que 

compilou informações ao longo de dez anos durante as aulas. Ele conta que a ideia surgiu quando 

ele pediu aos seus alunos para definirem a palavra “criança”, e uma das respostas que lhe 

chamou atenção foi: “uma criança é um amigo que tem o cabelo curtinho, não toma rum e vai 

dormir cedo”. 

Veja outros verbetes do livro e as idades das crianças que os definiram: 

• Adulto: pessoa que, em toda coisa que fala, fala primeiro dela mesma. (Andrés, 8 anos) 

• Água: transparência que se pode tomar. (Tatiana, 7 anos) 

• Branco: o branco é uma cor que não pinta. (Jonathan, 11 anos) 

• Camponês: um camponês não tem casa, nem dinheiro, somente seus filhos. (Luis, 8 anos) 

• Céu: de onde sai o dia. (Duván, 8 anos) 

• Dinheiro: coisa de interesse para os outros com a qual se faz amigos e, sem ela, se faz inimigos. 

(Ana María, 12 anos) 

• Escuridão: é como o frescor da noite. (Ana Cristina, 8 anos) 

• Guerra: gente que se mata por um pedaço de terra ou de paz. (Juan Carlos, 11 anos) 

• Inveja: atirar pedras nos amigos. (Alejandro, 7 anos) 

• Mãe: mãe entende e depois vai dormir. (Juan, 6 anos) 

• Paz: quando a pessoa se perdoa. (Juan Camilo, 8 anos) 

• Solidão: tristeza que dá na pessoa às vezes. (Iván, 10 anos) 

• Tempo: coisa que passa para lembrar. (Jorge, 8 anos) 

• Universo: casa das estrelas. (Carlos, 12 anos) 

André Fantin Adaptado de repertoriocriativo.com.br, 22/05/2013. 
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QUESTÃO 01  

O curioso deste “dicionário infantil” é como as crianças definem o mundo através daquilo 
que os adultos já não conseguem perceber. 

Adultos e crianças, embora usando a mesma linguagem, não veem e não descrevem o mundo da 
mesma maneira. 

Com base no conteúdo desse fragmento, pode-se concluir que qualquer descrição da realidade 
apresenta a seguinte característica: 

A) requer alguém que a realize sem receio 

B) necessita de que se faça formulação detalhada 

C) depende da perspectiva daquele que observa 

D) mostra-se precisa para os que já amadureceram 

 

QUESTÃO 02 

Uma afirmação paradoxal contém alguma contradição interna. 

Um exemplo de afirmação paradoxal é identificado em: 

A) Adulto: pessoa que, em toda coisa que fala, fala primeiro dela mesma. 

B) Guerra: gente que se mata por um pedaço de terra ou de paz. 

C) Mãe: mãe entende e depois vai dormir. 

D) Paz: quando a pessoa se perdoa. 

 

QUESTÃO 03 

“uma criança é um amigo que tem o cabelo curtinho, não toma rum e vai dormir cedo”. 

Na definição acima, o trecho sublinhado contém duas comparações implícitas, que têm como 
referência o mundo dos adultos. 

Essas comparações são feitas por meio do seguinte recurso: 

A) oposição 

B) gradação 

C) classificação 

D) reformulação 

 

QUESTÃO 04 

Escuridão: é como o frescor da noite. 

O verbete citado apresenta uma definição poética para o termo “escuridão”. 

Essa afirmativa pode ser justificada pelo fato de a autora do verbete ter optado por: 

A) priorizar as crenças antes de se pautar pela racionalidade 

B) construir uma figuração particular sem se ater ao fenômeno 

C) expressar seu medo da noite no lugar de descrevê-la minuciosamente 

D) apoiar-se na linguagem denotativa ao invés de elaborar um argumento conotativo 
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QUESTÃO 05 

 
Fábio Moon e Gabriel Bá. Folha de São Paulo, 15/06/2013. 

 

As ausências da moldura e da imagem são recursos gráficos que contribuem para o sentido do 
texto. 

A relação entre esses recursos gráficos e a mensagem contida no terceiro quadrinho possui um 
sentido de: 

A) ironia 

B) reforço 

C) negação 

D) contradição 

 

QUESTÃO 6  

Enquadram-se os três sonetos em distintos Movimentos Literários. Leia-os e analise-os. 

 

Poema 1 

 

Já da morte o palor me cobre o rosto, 
Nos lábios meus o alento desfalece, 
Surda agonia o coração fenece, 
E devora meu ser mortal desgosto! 
 
Do leito embalde no macio encosto 
Tento o sono reter!… já esmorece 
O corpo exausto que o repouso esquece… 
Eis o estado em que a mágoa me tem posto! 
 
O adeus, o teu adeus, minha saudade, 
Fazem que insano do viver me prive 
E tenha os olhos meus na escuridade. 
 
Dá-me a esperança com que o ser mantive! 
Volve ao amante os olhos por piedade, 
Olhos por quem viveu quem já não vive! 
 

(Álvares de Azevedo, Lira dos 20 anos) 
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Poema 2 

 

A Morte 
 
Oh! a jornada negra! A alma se despedaça... 
Tremem as mãos... O olhar, molhado e ansioso, espia, 
E vê fugir, fugir a ribanceira fria 
Por onde a procissão dos dias mortos passa. 
 
No céu gelado expira o derradeiro dia, 
Na última região que o teu olhar devassa! 
E só, trevoso e largo, o mar estardalhaça 
No indizível horror de uma noite vazia... 
 
Pobre! por que, a sofrer, a leste e a oeste, ao norte 
E ao sul, desperdiçaste a força de tua alma? 
Tinhas tão perto o Bem, tendo tão perto a Morte! 
 
Paz à tua ambição! paz à tua loucura! 
A conquista melhor é a conquista da Calma: 
- Conquistaste o país do Sono e da Ventura! 
 
(Olavo Bilac) 
 

 

Poema 3 

 

A Morte 
 
Oh! que doce tristeza e que ternura 
No olhar ansioso, aflito dos que morrem… 
De que âncoras profundas se socorrem 
Os que penetram nessa noite escura! 
 
Da vida aos frios véus da sepultura 
Vagos momentos trêmulos decorrem… 
E dos olhos as lágrimas escorrem 
Como faróis da humana Desventura. 
 
Descem então aos golfos congelados 
Os que na terra vagam suspirando, 
Com os velhos corações tantalizados. 
 
Tudo negro e sinistro vai rolando 
Báratro a baixo, aos ecos soluçados 
Do vendaval da Morte ondeando, uivando… 
 
(Cruz e Sousa) 
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A leitura dos poemas comprova que o tema da morte tanto quanto o tema do amor estão 
presentes em textos de todos os movimentos literários e em produção de diferentes poetas. Nos 
três poemas, o tema da morte é ponto fundamental. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.  

 

A)  Álvares de Azevedo, em diversos poemas, ao falar da morte, tema pelo qual tem certa 
obsessão, usa constantemente a palavra palor, cujo sentido cromático se refere à palidez 
mórbida da morte, característica da poesia desse autor.    

B)  Olavo Bilac toma a morte muito poucas vezes como tema, ainda que, ao fazê-lo, cria um eu 
lírico despojado de tom confessional, próprio do Romantismo, mantendo assim imparcialidade 
e impessoalidade.    

C)  O poema 3 apresenta elementos cromáticos e sinestésicos, tais como doce tristeza e noite 
escura. Contudo, embora seu tema seja a morte, o autor não utiliza esse vocábulo, 
substituindo-o por metáforas, o que é próprio daqueles que fazem parte do parnaso.    

D)  Há, no poema 2, determinados elementos que revelam, à semelhança do 3, preocupação 
com os aspectos formais, aproximando-os do Classicismo e do Arcadismo.    

   

QUESTÃO 7  

Machado de Assis e Aluísio Azevedo, no mesmo ano, 1881, deram início, respectivamente, ao 
Realismo e Naturalismo no Brasil. O primeiro, com Memórias Póstumas de Brás Cubas e o 
segundo, com O Mulato, embora o Cortiço é que tenha celebrizado o autor maranhense. Sobre 
esses movimentos literários, aos quais pertencem os textos, leia o que se segue: 

 

Texto 1 

 

Ao verme que primeiro roeu 

as frias carnes do meu cadáver  

dedico como saudosa lembrança  

estas Memórias Póstumas 

 

Texto 2 

 

Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de 
portas e janelas alinhadas. 

Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada sete horas de chumbo. Como que 
se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite 
antecedente, dissolvendo-se à luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade 
perdido em terra alheia. 

Roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de 
sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos 
azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas 
secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono; ouviam-se amplos 
bocejos, fortes como o marulhar das ondas; pigarreava-se grosso por toda a parte; começavam as 
xícaras a tilintar; o cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros; trocavam-se de 
janela para janela as primeiras palavras, os bons-dias; reatavam-se conversas interrompidas à 
noite; a pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de 
crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de 
vozes que altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de 
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galinhas. De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora, na parede, a gaiola do 
papagaio, e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-
se à luz nova do dia. 

Daí a pouco, em volta das bicas, era um zunzum crescente; uma aglomeração tumultuosa de 
machos e fêmeas. Uns, após outros, lavavam a cara, incomodamente, debaixo do fio de água que 
escorria da altura de uns cinco palmos. O chão inundava-se.  

As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar; via-se-lhes a 
tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o 
alto do casco; os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo, ao contrário, metiam 
a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e 
fungando contra as palmas da mão. As portas das latrinas não descansavam, era um abrir e 
fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham 
ainda amarrando as calças ou as saias; as crianças não se davam ao trabalho de lá ir, 
despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das 
hortas. 

O rumor crescia, condensando-se; o zunzum de todos os dias acentuava-se; já se não 
destacavam vozes dispersas, mas um só ruído compacto que enchia todo o cortiço. [...] 

 

Analise as afirmativas a seguir: 

 

I.     O texto 1 é a dedicatória de Brás Cubas, que inicia suas memórias póstumas. Nessa obra, o 
autor textual e narrador ironicamente dedica suas memórias aos vermes. Trata-se de um 
aspecto inerente à estética romântica, uma vez que nela encontra-se subjacente a ideia de 
morte. 

II.    No texto 2, o narrador descreve o comportamento da coletividade que forma o Cortiço. Note-
se que nele há o privilégio do coletivo sobre o individual, elemento peculiar ao Romantismo, o 
que não surpreende o leitor, dado que o autor abraçou tanto a estética romântica quanto a 
realista. 

III.   Os dois textos, embora escritos por autores diferentes, apresentam as mesmas tendências 
estéticas. Ambos são realistas e criticam o comportamento da burguesia que vivia na 
ociosidade explorando os menos favorecidos. 

IV.  O texto 1 tem por narrador a personagem principal que conta a sua própria história e o faz 
com a “tinta da galhofa e a pena da melancolia”, utilizando-se de um gracejo de tom cômico, 
próximo do humor negro de origem inglesa. 

V.   No texto 2, o relato é de um narrador observador que apresenta os acontecimentos de um 
ponto de vista neutro, porque não se envolve nem faz parte da história narrada. Seu discurso 
volta-se para a análise dos elementos deterministas e das patologias sociais, o que faz de O 
Cortiço um texto naturalista. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em  

A)   I e II.    

B)   IV e V.    

C)   I, II e III.    

D)   II e III.    
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  

 

Leia o poema do português Eugênio de Castro (1869-1944) para responder às questões a seguir. 

 

MÃOS 

 
Mãos de veludo, mãos de mártir e de santa, 
o vosso gesto é como um balouçar de palma; 
o vosso gesto chora, o vosso gesto geme, o vosso gesto canta! 
Mãos de veludo, mãos de mártir e de santa, 
rolas à volta da negra torre da minh’alma. 
 
Pálidas mãos, que sois como dois lírios doentes, 
Caridosas Irmãs do hospício da minh’alma, 
O vosso gesto é como um balouçar de palma, 
Pálidas mãos, que sois como dois lírios doentes... 
 
Mãos afiladas, mãos de insigne formosura, 
Mãos de pérola, mãos cor de velho marfim, 
Sois dois lenços, ao longe, acenando por mim, 
Duas velas à flor duma baía escura. 
 
Mimo de carne, mãos magrinhas e graciosas, 
Dos meus sonhos de amor, quentes e brandos ninhos, 
Divinas mãos que me heis coroado de espinhos, 
Mas que depois me haveis coroado de rosas! 
 
Afilhadas do luar, mãos de rainha, 
Mãos que sois um perpétuo amanhecer, 
Alegrai, como dois netinhos, o viver 
Da minha alma, velha avó entrevadinha. 
 
(Obras poéticas, 1968.)  
 

QUESTÃO 8  

Verifica-se certa liberdade métrica na construção do poema. Na primeira estrofe, tal liberdade 
comprova-se pela  

 

A)    construção do hendecassílabo fora dos rígidos modelos clássicos.    

B)    variedade do verso decassílabo e do verso alexandrino.    

C)    presença de um verso com número menor de sílabas que os alexandrinos.    

D)    presença de dois versos com número maior de sílabas que os alexandrinos.    
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QUESTÃO 9  

Sobre a literatura brasileira na transição entre o final do século XIX e o início do século XX, é 
correto afirmar que  

 

A)   Aluísio Azevedo escreveu romances em que os seres humanos são determinados pela raça, 
pelo meio e pelo momento histórico, dada a influência do cientificismo.    

B)   Machado de Assis era tido como o maior escritor brasileiro, porque foi o primeiro a aderir ao 
Naturalismo e por ter fundado a Academia Brasileira de Letras.    

C)   Olavo Bilac, que retomou a estética romântica, era considerado o Príncipe dos Poetas.    

D)  Os Sertões, de Euclides da Cunha, foi a primeira obra naturalista do Brasil, pois nela se 
identificam as três raças em que se baseia a formação étnica brasileira.    

 

GEOGRAFIA 

 

QUESTÃO 10 

Os solos do Bioma do Cerrado possuem teor de matéria orgânica pequeno, ficando geralmente 
entre 3 e 5%. Quanto às suas características químicas, eles são bastante ácidos, com pH que 
pode variar de menos de 4 a pouco mais de 5. Em parte dos Cerrados, o solo pode apresentar 
concreções ferruginosas - canga - formando couraças, carapaças ou bancadas lateríticas, que 
dificultam a penetração da água de chuva ou das raízes, podendo às vezes impedir ou dificultar o 
desenvolvimento de uma vegetação mais exuberante e a própria agricultura. Correção do pH pela 
calagem (aplicação de calcário) e adubação podem torná-los férteis e produtivos, seja para a 
cultura de grãos ou de frutíferas. A utilização de agrotóxicos também auxilia na produção no 
Cerrado por combater pragas características de climas tropicais. Todos esses produtos infiltram 
no solo a partir da irrigação ou em períodos chuvosos. 

(http://goo.gl/uYsWX8. Acesso: 19/09/2016. Adaptado.) 

 

O Cerrado recobre uma área de aproximadamente 20% do território brasileiro e foi a área da 
expansão da agricultura brasileira ao longo das três últimas décadas do século XX. Essas 
medidas adotadas para criar condições favoráveis à agricultura provocam a 

 

A)   contaminação do lençol freático. 

B)   elevação da biodiversidade regional. 

C)   infertilidade irreversível do solo. 

D)   redução cobertura orgânica do solo.  
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QUESTÃO 11 

A imagem a seguir representa um processo natural que modifica a estrutura do solo em diversas 
regiões do globo. 

 

     

          (http://goo.gl/0xHYcb. Acesso: 19/09/2016. adaptado.) 

 

Esse processo ocorre sobretudo nas regiões Nordeste e Sul do Brasil e é denominado 

A)   arenização. 

B)   assoreamento. 

C)   desertificação. 

D)   escoamento. 
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QUESTÃO 12  

Analise este gráfico: 

 

 

 

A partir da análise desse gráfico e considerando-se outros conhecimentos sobre o assunto, é 
incorreto afirmar que:  

A)   Em todas as regiões brasileiras, a predominância do setor de serviços e comércio independe 
do grau de desenvolvimento econômico alcançado, isoladamente, por elas.    

B)   No Brasil, as maiores variações inter-regionais do percentual de população ocupada estão 
relacionadas às atividades agrícolas e industriais.    

C)   No Centro-Oeste, a expressiva participação da população no setor de serviços e comércio 
está ligada, entre outros fatores, à presença de Brasília e da metrópole goiana.    

D)   No Sudeste, a reduzida parcela da população ocupada na atividade agrícola torna esse setor 
pouco atrativo aos investimentos de capital.    

 

QUESTÃO 13 

Considerando-se a produção, o comércio e o consumo mundiais na atualidade, é incorreto afirmar 
que:  

A)   A especialização da produção, no período pós - Guerra fria, promoveu a intensificação do 
comércio internacional e aumentou a dependência de um grande número de países em 
relação a essa atividade.    

B)   A retomada de índices mais elevados de crescimento da população mundial, no último quarto 
do século XX, interrompeu a queda continuada do número de famintos e comprometeu a 
relação entre demanda e oferta de alimentos.    

C)   As preocupações com a preservação ambiental têm sido usadas, por países desenvolvidos, 
para exercer vigilância sobre processos produtivos fora de suas fronteiras e impor barreiras a 
importações de origens diversas.    

D)   Os países emergentes vêm opondo resistência à manutenção, no comércio internacional, dos 
privilégios dos países desenvolvidos, o que pode contribuir para o estabelecimento de uma 
relação de troca mais equilibrada.    
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QUESTÃO 14 

Considerando-se os reflexos das migrações internacionais na organização do espaço mundial, é 
INCORRETO afirmar que, na atualidade, há  

A)   um aumento de ações decorrentes da xenofobia que caracteriza parcela da população dos 
países receptores de imigrantes.    

B)   um crescimento do contingente de imigrantes ilegais, o que tem favorecido a criação de leis 
que dificultam e criminalizam a presença deles nos países receptores.    

C)   uma plena integração cultural e socioeconômica, no país receptor, das gerações posteriores 
de imigrantes, tornadas cidadãos nacionais.    

D)   uma tendência à mudança do perfil étnico, nos países receptores, em razão do número de 
imigrantes recebidos e de seu comportamento demográfico diferenciado.    

 

QUESTÃO 15 

Considerando-se a agricultura comercial praticada no Brasil, é INCORRETO afirmar que  

A)   o agronegócio constitui um canal de entrada do capital internacional na agricultura brasileira e, 
assim, contribui para a subordinação de grande parte dessa atividade aos interesses 
estrangeiros.    

B)   a agricultura de exportação reúne, em reduzidos espaços, grande diversidade de culturas 
visando a atender às exigências do mercado.    

C)   as áreas agrícolas de incorporação recente apresentam estrutura fundiária concentrada e 
exigem elevados investimentos por hectare cultivado.    

D)   as últimas safras agrícolas justificam a expressão "celeiro mundial" atribuída ao País e 
contribuem para a liderança deste na exportação de vários produtos alimentares.    

 
 
 

HISTÓRIA 

 

QUESTÃO 16 

Nas décadas finais do século XIX, o sistema capitalista conhece uma nova conjuntura de 
expansão dos países industrializados, marcada pelo imperialismo, quando se promove a chamada 
partilha da Ásia e da África. Todos os fatos a seguir são característicos dessa conjuntura histórica, 
EXCETO  

 

A) a exportação de capitais por parte dos países industrializados.    

B) a imigração maciça de populações pobres das regiões colonizadas.    

C) os confrontos militares entre os países centrais e as populações colonizadas.    

D) a difusão e implantação de novas técnicas produtivas nas áreas coloniais.    
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QUESTÃO 17 

A Santa Aliança, coalizão entre Rússia, Prússia e Áustria, criada em setembro de 1815, após a 
derrota de Napoleão Bonaparte, tinha por objetivo político  

 

A) impedir as intenções recolonizadoras dos países ibéricos e apoiar as independências dos 
países latino-americanos.    

B) lutar contra a expansão do absolutismo monárquico e a influência do papado em todos os 
países europeus.    

C) combater e prevenir a expansão dos ideais republicanos e revolucionários franceses em toda 
a Europa.    

D) apoiar o retorno de Napoleão ao governo francês e garantir o equilíbrio entre as potências 
europeias.    

  

QUESTÃO 18 

Observe a imagem. 

 

 

 

A Europa do século XIV foi marcada por desgraças e tragédias. O maior resultado desses 
problemas foi a crise do feudalismo e do regime senhorial. Assinale as principais tragédias e 
desgraças a que se referem a imagem e as informações anteriores.  

 

A) As desavenças entre católicos e protestantes que chegaram a provocar grandes massacres 
como o da Noite de São Bartolomeu, na França.    

B) A fome, a Peste Negra e as guerras, tais como, a Guerra dos Cem Anos, entre Inglaterra e 
França, fatores inequívocos da decadência medieval.    

C) As guerras pelos tronos, no contexto da formação dos Estados Nacionais, que geraram uma 
verdadeira guerra civil nos reinos recém-formados.    

D) As perseguições atribuídas aos tribunais de inquisição, que levaram milhares de pessoas, 
inclusive membros da própria igreja, à condenação da fogueira.     
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QUESTÃO 19 

Termos da abdicação de Dom Pedro I: 

Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei muito voluntariamente 
abdicado na pessoa do meu mui amado e prezado filho o Sr. Pedro de Alcântara. Boa Vista – 7 de 
abril de 1831, décimo de Independência e do Império – D. Pedro I.  

Antonio Mendes Jr. Et al. Brasil-História, Texto e Consulta. Império. São Paulo: Brasiliense, 1977. 
p. 200. 

 

Os fatos que conduziram à abdicação foram: 

 

A)   repressão aos revolucionários da Confederação do Equador, incorporação da Guiana 
Francesa e outorga da Constituição; 

B)   favorecimento aos comerciantes brasileiros em detrimento dos portugueses, dívida externa 
elevada com a Guerra da Cisplatina e falência do Banco do Brasil; 

C)   repressão aos revolucionários da Confederação do Equador, perda da Província Cisplatina e 
falência do Banco do Brasil; 

D)   perda da província Cisplatina, dissolução da Assembleia Constituinte e punição exemplar aos 
pistoleiros que executaram o jornalista Líbero Badaró; 

 

QUESTÃO 20 

“Em 1934, Getúlio Vargas criou o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural junto ao 
Ministério da Justiça, esvaziando o Ministério da Educação não só da propaganda, mas também 
do rádio e do cinema. A decisão tinha como objetivo colocar os meios de comunicação de massa 
a serviço direto do poder executivo, iniciativa que tinha inspiração direta no recém-criado 
Ministério da propaganda alemão. Este foi o embrião do DIP [...] Em 1939, as atribuições do 
extinto Departamento de Propaganda e Difusão Cultural passaram para o Departamento de 
Imprensa e Propaganda, criado nesse ano.” 

CAPELATO, Maria Helena. Propaganda Política e Controle dos Meios de Comunicação. ln: 
PANDOLFI, Dulce. (Org.)."Repensando o Estado Novo". Rio de Janeiro: Ed. FGV, 1999. p.172. 

 

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que, durante o Estado Novo, o 
Departamento de Imprensa e Propaganda — DIP foi responsável pela 

 

A)   ampliação do raio de atuação do Estado e das suas formas de intervenção no âmbito da 
cultura. 

B)   desativação do sistema de comunicação encarregado da difusão das diretrizes econômicas 
do regime. 

C)   restrição à utilização do rádio e da imprensa para a difusão da propaganda política estado-
novista. 

D)   utilização da cultura como um instrumento a serviço da divulgação dos ideais democráticos. 
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QUESTÃO 21 

Rui Barbosa, como candidato à presidência da República nas eleições de 1910, declarava: “Mas 
por isso mesmo que quero o exército grande, forte, exemplar, não o queria pensando sobre o 
governo do país. A nação governa. O exército, como os demais órgãos do país, obedece”. 

(Apud CARONE, Edgar. A Primeira República. 1889-1930. São Paulo: Difel, 1969. p. 51) 

             

Nesta declaração, Rui Barbosa expressava uma: 

 

A) Crítica ao governo militar do então presidente Marechal Deodoro da Fonseca. 

B) Crítica à candidatura de seu oponente, o militar Hermes da Fonseca. 

C) Defesa da maior atuação do exército na política nacional. 

D) Resposta à tentativa de golpe militar liderada pelo Marechal Floriano Peixoto. 

 

 

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 22 

Para montar a programação de uma emissora de rádio, o programador musical conta com 10 
músicas distintas, de diferentes estilos, assim agrupadas: 4 de MPB, 3 de Rock e 3 de Pop. 

Sem tempo para fazer essa programação, ele decide que, em cada um dos programas da 
emissora, serão tocadas, de forma aleatória, todas as 10 músicas. 

Assim sendo, é CORRETO afirmar que o número de programas distintos em que as músicas vão 
ser tocadas agrupadas por estilo é dado por  

A)   4! x 3! x 3! x 3!    

B)   
10!

7!
    

C)   4! x 3! x 3!    

D)   
10!

7!x3!
    

   

QUESTÃO 23 

Em uma indústria de velas, a parafina é armazenada em caixas cúbicas, cujo lado mede a. 

Depois de derretida, a parafina é derramada em moldes em formato de pirâmides de base 

quadrada, cuja altura e cuja aresta da base medem, cada uma, 
a

2
. 

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que, com a parafina armazenada em 
apenas uma dessas caixas, enche-se um total de  

A)   6 moldes.    

B)   8 moldes.    

C)   24 moldes.    

D)   32 moldes.    
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QUESTÃO 24 

Os pontos A = (0, 3), B = (4, 0) e C = (a, b) são vértices de um triângulo equilátero no plano 
cartesiano. 

 

Considerando-se essa situação, é CORRETO afirmar que  

A)   
4

b a.
3

     

B)   
4 7

b a .
3 6

      

C)   
4

b a 3.
3

      

D)   
4 3

b a .
3 2

      

   

QUESTÃO 25 

Por razões antropológicas desconhecidas, certa comunidade utilizava uma unidade de área 
singular, que consistia em um círculo, cujo raio media 1 cm, e a que se dava o nome de anelar. 

Adotando-se essa unidade, é CORRETO afirmar que a área de um quadrado, cujo lado mede 1 
cm, é  

A)   
1

π
anelar.    

B)   
1

2π
anelar.    

C)   1 anelar.    

D)   πanelares.    

   

QUESTÃO 26 

O preço de venda de determinado produto tem a seguinte composição: 60% referentes ao custo, 
10% referentes ao lucro e 30% referentes a impostos. 

Em decorrência da crise econômica, houve um aumento de 10% no custo desse produto, porém, 
ao mesmo tempo, ocorreu uma redução de 20% no valor dos impostos. 

Para aumentar as vendas do produto, o fabricante decidiu, então, reduzir seu lucro à metade. 

É CORRETO afirmar, portanto, que, depois de todas essas alterações, o preço do produto sofreu 
redução de  

 

A)   5%.    

B)   10%.    

C)   11%.    

D)   19%.    
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QUESTÃO 27 

Nesta figura, está representada a região T, do plano cartesiano, limitada pelo eixo y e pelas retas 
y x 1   e y 3x : 

 

 

 

Seja S o sólido obtido pela rotação da região T em torno do eixo y. Então, é correto afirmar que o 
volume de S é:  

 

A)   .
24


    

B)   .
12


    

C)   .
8


    

D)   .
4
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FÍSICA 

 

QUESTÃO 28 

Nesta figura, está representado um balão dirigível, que voa para a direita, em altitude constante e 
com velocidade v, também constante: 

 

 

 

Sobre o balão, atuam as seguintes forças: o peso P, o empuxo E, a resistência do ar R e a força 
M, que é devida à propulsão dos motores. 

Assinale a alternativa que apresenta o diagrama de forças em que estão mais bem representadas 
as forças que atuam sobre esse balão.  

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 
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QUESTÃO 29 

Para pintar uma parede, Miguel está sobre um andaime suspenso por duas cordas. Em certo 
instante, ele está mais próximo da extremidade direita do andaime, como mostrado nesta figura: 

 

 

 

Sejam TE e TD os módulos das tensões nas cordas, respectivamente, da esquerda e da direita e P 
o módulo da soma do peso do andaime com o peso de Miguel. 

Analisando-se essas informações, é CORRETO afirmar que  

 

a)   TE = TD  e  TE + TD = P.    

b)   TE = TD  e  TE + TD > P.    

c)   TE < TD  e  TE + TD = P.    

d)   TE < TD  e  TE + TD > P.    

   

QUESTÃO 30 

Um arco-íris forma-se devido à dispersão da luz do Sol em gotas de água na atmosfera. 

Após incidir sobre gotas de água na atmosfera, raios de luz são refratados; em seguida, eles são 
totalmente refletidos e novamente refratados. 

Sabe-se que o índice de refração da água para a luz azul é maior que para a luz vermelha. 

Considerando essas informações, assinale a alternativa em que estão mais bem representados 
os fenômenos que ocorrem em uma gota de água e dão origem a um arco-íris.  

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 
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QUESTÃO 31 

Na Figura I, estão representados os pulsos P e Q, que estão se propagando em uma corda e se 
aproximam um do outro com velocidades de mesmo módulo. 

Na Figura II, está representado o pulso P, em um instante t, posterior, caso ele estivesse se 
propagando sozinho. 

 

 

 

A partir da análise dessas informações, assinale a alternativa em que a forma da corda no instante 
t está CORRETAMENTE representada.  

 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 
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QUESTÃO 32 

Um estudante enche dois balões idênticos - K e L -, usando, respectivamente, gás hélio (He) e 
gás hidrogênio (H2). Em seguida, com um barbante, ele prende cada um desses balões a um 
dinamômetro, como mostrado nesta figura: 

 

 

 

Os dois balões têm o mesmo volume e ambos estão à mesma temperatura. Sabe-se que, nessas 
condições, o gás hélio é mais denso que o gás hidrogênio. 

Sejam KE e LE  os módulos do empuxo da atmosfera sobre, respectivamente, os balões K e L. 

Pela leitura dos dinamômetros, o estudante verifica, então, que os módulos da tensão nos fios dos 
balões K e L são, respectivamente, KT e LT . 

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que:  

A)   K L K LT T  e  E E  .    

B)   K L K LT T  e  E E  .    

C)   K L K LT T  e  E E  .    

D)   K L K LT T  e  E E  .    
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QUESTÃO 33 

Num Laboratório de Física, faz-se uma experiência com dois objetos de materiais diferentes – R e 
S –, mas de mesma massa, ambos, inicialmente, no estado sólido e à temperatura ambiente. Em 
seguida, os dois objetos são aquecidos e, então, mede-se a temperatura de cada um deles em 
função da quantidade de calor que lhes é fornecida.  

Os resultados obtidos nessa medição estão representados neste gráfico: 

 

 

 

Sejam RL e SL o calor latente de fusão dos materiais R e S, respectivamente, e RC e SC o calor 

específico dos materiais, no estado sólido, também respectivamente. Considerando-se essas 
informações, é correto afirmar que:  

 

A)   R S R SC C  e  L L  .    

B)   R S R SC C  e  L L  .    

C)   R S R SC C  e  L L  .    

D)   R S R SC C  e  L L  .    

   

 

BIOLOGIA 

 

QUESTÃO 34 

No estudo do sistema urinário deparamos com dois hormônios que provocam a reabsorção de 
água nos túbulos renais. 

Assinale a alternativa falsa sobre eles: 

 

A)   A aldosterona provoca reabsorção indireta de água nos túbulos distais.  

B)   A glicose depende de ambos para  evitar glicosúria ( urinar glicose ).  

C)   O Hormônio anti diurético age dentro e  fora do metanefron.  

D)   A aldosterona facilita a reabsorção de sais. 
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QUESTÃO 35 

São fatores fundamentais para um bom funcionamento cardíaco, exceto? 

 

A)   Ação da adrenalina no miocárdio. 

B)   Abertura e fechamento das válvulas átrio-ventriculares. 

C)   Sicronização do nó átrio-ventricular( marca passo) com as fibras de Purkingi. 

D)   Abertura e fechamento das válvulas aórticas e pulmonares.   

 

QUESTÃO 36 

A doença de Gaucher possui origem genética e tem sido tradicionalmente classificada em três 
subtipos, Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3. Apresenta como característica o acúmulo de glucosilceramida 
nos macrófagos/monócitos. Ocorre devido a uma deficiência da enzima lisossomal glicosidaseβ  

ácida, também conhecida como glicocerebrosidase. Sua tarefa, em indivíduos livres da doença, é 
realizar a quebra de um substrato lipídico, o glicocerebrosídeo, no interior da célula. Em 
consequência da alteração no gene responsável por produzir a enzima em questão, sua 
quantidade é insuficiente e não apresenta capacidade de decompor o substrato na velocidade 
ideal, passando a acumular-se nos ribossomos. 

Na genealogia a seguir, os indivíduos representados por símbolos escuros são afetados pela 
doença de Gaucher Tipo 1. 

 

 

 

Após análise da genealogia e de acordo com os conhecimentos relacionados ao tema, é correto 
afirmar, exceto:  

A)   Enzimas são substâncias orgânicas biocatalisadoras. Alguns fatores influenciam na atividade 
catalítica das enzimas, tais como: concentração enzimática, concentração do substrato, 
potencial hidrogeniônico (pH) e temperatura.    

B)   Caso a mulher III.1 case com um homem portador da doença de Gaucher Tipo 1, a 
probabilidade de terem uma menina com a doença é de 1 6.     

C)   Os lisossomos são organelas citoplasmáticas membranosas que possuem em seu interior 
enzimas que realizam, normalmente, a digestão intracelular, porém em casos excepcionais, 
como, por exemplo, a realizada pelos osteoclastos, a digestão pode ser extracelular.    

D)   Pela análise da genealogia pode-se concluir que, na doença de Gaucher Tipo 1, o provável 
padrão de herança envolvido é recessivo, podendo ser autossômico ou ligado ao sexo.    
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QUESTÃO 37 

De acordo com a pesquisadora Rosana Nogueira Pires da Cunha (2000), não existe uma única 
causa para a miopia. Nesse sentido, a etiologia dessa doença pode ser genética ou ambiental, 
sendo, segundo a autora, três fatores importantes para o seu desenvolvimento: relação entre o 
esforço visual para perto e uma fraca acomodação; predisposição hereditária e relação entre a 
pressão intraocular e debilidade escleral. Quanto à predisposição hereditária, a miopia 
autossômica recessiva é característica de comunidades com alta frequência de consanguinidade, 
estando também relacionada a alguns casos esporádicos. Em três gerações de uma amostra da 
população chinesa analisada, pesquisadores estabeleceram que o desenvolvimento da miopia 
segue um modelo poligênico e multifatorial, no qual a influência genética permanece constante, 
enquanto a influência ambiental mostra-se aumentada nas três últimas gerações.  

(Rosana Nogueira Pires da Cunha, Myopia in children. Arq. Bras. Oftalmol. vol.63, nº3. 

São Paulo, Junho, 2000).  

 

No caso de miopia autossômica recessiva, a probabilidade de nascer uma criança míope de um 
casal normal, heterozigoto para essa forma de predisposição hereditária para a miopia é de  

A)   0,25.    

B)   0,75.    

C)   0,45.    

D)   0,50.    

 

QUESTÃO 38 

De acordo com o veterinário Rogério de Holanda, o Brasil está tomado pela Leishmania. “Na praia 
de Tamandaré, no ano passado, 98% dos cachorros de rua estavam infectados, e o protocolo de 
prevenção para esses casos, estimulado pelas autoridades, é o mesmo para a raiva, por meio da 
eutanásia animal”, disse o veterinário. “Falta interesse para uma outra solução, já que uma vez 
iniciado o tratamento, os riscos de contaminação para os humanos são mínimos”, lamentou”.  

Disponível em: 
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/pecao/2014/02/18/interna_pecao,490161/caso

s-de-leishmaniose-em-animais-crescem-duranteo-verao.shtml. Adaptado. 

 

Com relação à Leishmaniose, analise as afirmativas a seguir: 

I.   Classificada como uma zoonose infectocontagiosa, é transmitida ao homem, principalmente 
por cães e roedores, reservatórios considerados mais preocupantes por causa da relação 
estabelecida entre estes e os humanos. 

II.   É uma zoonose emergente, fruto das relações humanas com o ambiente, cujo crescimento é 
decorrente de diversos fatores, entre eles, o processo de desmatamento e urbanização 
desordenado. 

III. Como toda zoonose, a intensidade com que a doença atinge o homem depende, 
principalmente, das alterações do ambiente natural, comportando-se de forma endêmica, em 
áreas recém-desmatadas. 

IV.  Causada por protozoários da espécie Lutzomyia sp, é apontada, também, como uma doença 
parasitária, uma vez que se relaciona com a precariedade das condições socioeconômicas, 
tais como saneamento e água inadequados nos domicílios. 

V.  Os parasitas L. braziliensis e L. chagasi, agentes etiológicos da leishmaniose tegumentar 
americana e leishmaniose visceral ou calazar, respectivamente, se multiplicam no interior das 
células, que fazem parte do sistema de defesa do indivíduo, denominadas macrófagos. 



25 
 

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 

A) I, II e V. 

B) I, III e IV.  

C) II e V.  

D) II, III e V.  

 

QUESTÃO 39 

Como consequência dos mecanismos que regulam a pressão osmótica dos peixes marinhos, os 
peixes ósseos precisam beber água do mar, enquanto os cartilaginosos não. 
O gráfico abaixo mostra a osmolaridade do plasma sanguíneo de peixes marinhos, em relação à 
da água do mar. 

 
 

A coluna do gráfico que representa a osmolaridade do plasma dos elasmobrânquios e a 
substância orgânica importante para a manutenção da pressão osmótica nesses animais estão 
indicadas em: 

 

A) 1 - ácido úrico 

B) 2 - glicina 

C) 3 - glicose 

D) 4 - ureia 

 

QUÍMICA 

 

QUESTÃO 40  

A força dos ácidos pode ser alterada por efeitos eletrônicos. O ácido será mais forte quanto maior 
for a sua facilidade de ionização. Assinale a opção que apresenta o ácido mais forte, 
considerando que todos se encontram nas mesmas condições de concentração, temperatura e 
pressão. 

A) CH3COOH 

B) (CH3)3CCOOH 

C) CClCH2COOH 

D) CCl3CCOOH 
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QUESTÃO 41  

O corante índigo é usado mundialmente na indústria têxtil no tingimento de denim, tecido dos 
artigos de jeans, e é preparado sinteticamente a partir da seguinte reação. 

 

 

 

No produto final da reação, prepondera o isômero representado, que tem maior estabilidade 
devido às interações intramoleculares representadas na figura. 

A função orgânica em comum aos três compostos representados na equação de reação, a 
classificação do isômero e o tipo de interação intramolecular da molécula do corante índigo são, 
respectivamente: 

 

A) amina, isômero cis, força de London. 

B) amina, isômero trans, ligação de hidrogênio. 

C) amida, isômero cis, força de London. 

D) amida, isômero trans, ligação de hidrogênio. 

 

QUESTÃO 42 

As principais forças intermoleculares presentes na mistura de NaC em água; na substância 
acetona (CH3COCH3) e na mistura de etanol (CH3CH2OH) em água são, respectivamente: 

 

A) dipolo-dipolo; dipolo-dipolo; ligação de hidrogênio. 

B) ligação de hidrogênio; íon-dipolo; dipolo-dipolo. 

C) íon-dipolo; dipolo-dipolo; ligação de hidrogênio. 

D) íon-dipolo; ligação de hidrogênio; dipolo-dipolo. 

 

QUESTÃO 43 

Para purificar a água, que apresenta impurezas biológicas, tais como fungos, algas e outros 
microorganismo, usa-se cloro. A reação do cloro com a água produz ácido clorídrico e ácido 
hipocloroso. Sobre os dois componentes produzidos, é INCORRETO afirmar: 

 

A)  As fórmulas do ácido clorídrico e hipocloroso são HCl e HClO, respectivamente. 

B)   O número e oxidação do átomo de cloro vale, respectivamente, -1 e +1. 

C)  A reação do cloro com água, produzindo HCl e HClO, é de auto oxi-redução. 

D)  Um mol de ácido clorídrico tem maior massa que 1 mol de ácido hipocloroso. 
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QUESTÃO 44  

O diagrama a seguir representa algumas transformações relacionadas à formação do metano a 

partir de gás hidrogênio e grafite 

 

Os valores das energias de ligação H — H e C — H obtidas a partir do diagrama são, 

respectivamente, 

a) 172 kcal/mol e 208 kcal/mol. 

b) 104 kcal/mol e 99,5 kcal/mol. 

c) 208 kcal/mol e 90,5 kcal/mol. 

d) 104 kcal/mol e 398 kcal/mol. 

 

QUESTÃO 45 

Água e etanol misturam-se completamente, em quaisquer proporções. Observa-se que o volume 

final da mistura é menor do que a soma dos volumes de etanol e de água empregados para 

prepará-la. O gráfico a seguir mostra como a densidade varia em função da porcentagem de 

etanol (em volume) empregado para preparar a mistura (densidades medidas a 20 ºC). 

 

Se 50 mL de etanol forem misturados a 50 mL de água, a 20 ºC, o volume da mistura resultante, a 

essa mesma temperatura, será de, aproximadamente, 

a) 76 mL b) 79 mL c) 86 mL d) 96 mL 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 

 

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 6 QUESTÕES:  

 

Recent advances in human embryology and genetic engineering have raised the issue of how this 
knowledge 1ought to be used, and 2it is now a matter of considerable public concern and debate. 

There are two main areas in which such research is considered beneficial, and the first of these is 
in the field of conception. Doctors can help infertile couples to have children using the so-called 
"test-tube baby" technique. Although there was considerable controversy when the first such 
experiments were introduced, there is now a general acceptance that the process is both safe and 
useful. 

The second area is that of research into genetically transmitted diseases. Some of these only 
affect children of a particular sex, as is the case of haemophilia, which only affects males. In such 
circumstances, by determining the sex of the child, in advance, doctors can ensure that the 
disease will not be passed on. In addition to this, research into human genetics offers the potential 
of finding the causes for other diseases and their eventual cures. 

On the other hand, there is hostility towards scientists who interfere with nature and human life. 
This suspicion has a long history, and is reflected in literary works such as Frankenstein and Brave 
New World. In addition to this, there is revulsion at the real-life "experiments" that have been 
carried out in the past. As a result, there is a common fear that scientific developments in genetics 
will inevitably be abused and they will lead towards "designer children" and other worse excesses. 

Research activities in these areas need to be regulated rather than banned. There are many 
potential benefits as well as dangers, and, 3therefore, if 4they are to be continued, they must be 
carried out under strict supervision and controlled by legislation. 

 

(GUDE, Kathy & DUCKWORTH, Michael. Proficiency Masterclass. Oxford: Oxford University 
Press, 1997, p. 10. Adapted.)  

 

 

QUESTION 46 

A great advance in the fields of genetics is that  

A)   new discoveries can help childless couples.    

B)   diseases that affect children can be cured.    

C)   controversy has been raised about conception.    

D)   the test-tube baby technique was replaced.    

   

QUESTION 47 

In general, people reject  

A)   controversies about conception.    

B)   new scientific experiences.    

C)   interference in natural laws.    

D)   strict legal supervision.    
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QUESTION 48 

The text concludes that research in genetic engineering  

A)   will be restricted to real-life experiments.    

B)   should be prohibited because of its dangers.    

C)   must be less abused than it was in the past.    

D)   can be developed, once it is controlled.    

   

QUESTION 49 

The main idea of the text concerns  

A)   how scientists can determine the sex of a child.    

B)   the importance of helping infertile couples.    

C)   how research in human embryology should be used.    

D)   the influence of literary works on science.    

   

QUESTION 50 

Doctors can avoid the transmission of haemophilia by  

A)   finding the cause of this disease.    

B)   discovering the baby's sex.    

C)   helping the process of pregnancy.    

D)   curing the disease in advance.    
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LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) 

 

Las protestas en Río llevan miedo y violencia al Maracaná 

 

 

 

 Tres  mil  manifestantes,  en  su  gran  
mayoría jóvenes, fueron rechazados la tarde de 
ayer con violencia por la fuerza  de  choque  de  
la Policía Militar, cuando intentaron llegar al 
estadio  de Maracaná    en    Río    de    Janeiro    
donde   se estaba  jugando  el  partido   México-
Italia   de   la Copa de las Confederaciones. 
Mientras los manifestantes gritaban “no a la 
violencia” y “preferimos educación y sanidad a la 

Copa”,  la  Fuerza  de Choque con miedo a que los manifestantes pudieran llegar hasta las 
puertas del estadio, arremetieron con gases lacrimógenos, espray de pimienta, balas de goma y 
golpes de porra 

 

 La policía estaba equipada con un helicóptero, perros y elementos a caballo. 
Aún sin datos oficiales, se sabe que hubo heridos y detenidos. Los manifestantes 
alzaban pancartas con los números de los miles de millones de reales que a Brasil 
le han costado la Copa de las Confederaciones y el Mundial. 

 Ante la violencia de las fuerzas del orden, los manifestantes corrieron hacia 
el Parque de Boa Vista donde fueron cercados para que no volvieran al estadio. 
En el parque había familias con niños y turistas que fueron alcanzados por los 
gases lacrimógenos. 

 Cuando los aficionados empezaron a salir del estadio, se cruzaron con grupos 
de manifestantes que huían del acoso de las fuerzas policiales. Las reacciones 
fueron de varios tipos. Muchos corrieron asustados. Otros les aplaudieron, como el 
mexicano Rafael Hernández que llegó a decir que hasta le daba vergüenza haber 
ido al partido viendo a aquellos jóvenes jugarse el tipo para pedir mejor educación 
y mejores servicios de salud. “Me gustaría que en México ocurriera algo así”, les 
dijo en español. 

 Los manifestantes que ante los policías que les cargaban gritaban “No 
queremos violencia” – y hasta intentaron darles flores –, cuentan que en 
segundos se vieron envueltos como en una guerra. 

Según contaron los reporteros del portal Terra, la tropa de Choque de la Policía 
Militar “actuó con violencia, demostrando una falta total de profesionalidad para 
lidiar con multitudes y críticas de la población”. Las protestas callejeras, cuyos 
manifestantes iniciaron en São Paulo reivindicando mejores servicios de 
transportes públicos y más baratos, ahora se están diversificando y concentrando 
en los gastos del Gobierno con los compromisos deportivos. 

 Critican el que, según informaciones de prensa, para construir casi todos 
los estadios las autoridades gastaron en obras el doble de lo presupuestado, 
con la sospecha de supuestas corrupciones políticas. El sábado la violencia 
alcanzó el estadio de Brasilia en la inauguración de la Copa de las 
Confederaciones, alcanzando la protesta a la presidenta Dilma Rousseff, y hoy 
se trasladó a Río de Janeiro. ¿Seguirá peregrinando por los otros estadios y 
resistirá la protesta hasta el Mundial del año próximo? Esa es la incógnita y el 
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miedo del Gobierno y de la FIFA. 

 Mientras tanto, se intenta conocer mejor qué grupos han estado en el origen de 
la protesta, cuánto hay en ellos de politización y por qué esta vez la sociedad civil 
les está secundando y siguiendo en sus reivindicaciones. El gran suspense de la 
manifestación en São Paulo llena de incógnitas a la que parece empiezan a querer 
sumarse fuerzas políticas y sindicales. Los jóvenes no protestan porque Brasil esté 
mal, y han hecho suyo el eslogan de la oposición política que dice “Brasil no va mal, 
pero puede ir mejor”. 

 

(ARIAS, J. Las protestas en Río llevan miedo y violencia al Maracaná. Disponível em: 
<http://internacional.elpais.com/internacional/ 2013/06/17/actualidad/1371432177_116265.html>. 

Acesso em: 17 jun.  2013.) 

 

Cuestión 46 

Com base no texto, assinale a alternativa correta. 

A)  A imprensa divulgou que as autoridades gastaram mais do que contemplava o orçamento 
para a Copa das Confederações. 

B)  As manifestações ocorreram devido ao medo da violência presente nos eventos esportivos 
no Maracanã, no Rio de Janeiro. 

C)  Apesar de alguns feridos, ninguém foi preso durante a manifestação no Rio de Janeiro, pois os 
policiais estavam bem equipados. 

D)   Na tentativa de realizar um protesto de cunho pacífico, os policiais militares entregaram flores 
aos manifestantes em Brasília. 

 

Cuestión 47 

Com base no texto, assinale a alternativa correta. 

A)   A Polícia Militar usou força física e balas de borracha após os manifestantes cometerem 
vandalismo e atos de violência. 

B)   Para assegurar a tranquilidade no Mundial, Dilma Rousseff propôs duplicar o policiamento. 

C)   os manifestantes do Rio de Janeiro foram abordados com violência, embora desejassem um 
protesto pacífico. 

D)   Os manifestantes foram aplaudidos de pé pelos torcedores dentro do Maracanã pela atitude 
reivindicadora em prol de todos. 

 

Cuestión 48 

A expressão “jugarse el tipo” (4º parágrafo) pode ser entendida como 

A)   expor a vida em perigo. 

B)   esforçar-se. 

C)   passar por jogadores. 

D)   reivindicar direitos. 

 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/
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Cuestión 49  

Em relação à propaganda institucional, o que se entende é que  

A)  A P.A.D. é uma doença decorrente do infarto e do AVC. 

B)  A terceira idade é um grupo menos propenso a padecer de P.A.D. 

C)  Artérias obstruídas causam doenças vasculares que elevam o risco de infarto. 

D)  Pernas sem dores e varizes significam que o indivíduo não padece de P.A.D. 
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Cuestión 50 

Com base no texto, assinale a alternativa correta. 

A)  Dançar minimiza os riscos de padecer de P.A.D. 

B)  A P.A.D. é uma doença típica da terceira idade, ausente em outras faixas etárias. 

C)  A propaganda atenta para a prevenção de infartos e diabete na terceira idade. 

D)  A propaganda alerta para a prevenção e o tratamento de doenças vasculares. 
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REDAÇÃO 

 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos 
ao longo de sua formação, escolha uma proposta (modelo FUMARC ou FUNDEP) e redija um 
texto conforme as proposições.  Não se esqueça de identificar o estilo escolhido na folha de 
respostas.  

 

TEXTO I 

 

A Lei nº 13.185 determina que será considerada intimidação sistemática (bullying) todo ato de 
violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, 
praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou 
agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as 
partes envolvidas. A nova Lei entrou em vigor em Fevereiro de 2016. O objetivo é  prevenir e 
combater a prática da intimidação sistemática em toda a sociedade. A abordagem a ser adotada 
deve evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e 
instrumentos alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de 
comportamento hostil. A nova Lei também considera que há “intimidação sistemática na rede 
mundial de computadores (cyberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios 
para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de 
constrangimento psicossocial”.  

Adaptado de http://www.brasil.gov.br/governo/2015/11/presidenta-dilma-sanciona-lei-de-combate-ao-bullying 

 

TEXTO II 

 

O que nós conhecemos como bullying, nos ambientes escolares, nada mais é do que um 
reflexo da sociedade da intolerância, na qual cada ser social doente reproduz as mazelas e 
valores conforme seu contexto. As agressões morais, simbólicas, opressão econômica, insultos, 
desrespeito à diferença, fazem parte do cotidiano de uma estrutura social doentia em que o ter 
sobrepuja o ser, o poder econômico prevalece diante dos valores humanos (tão pouco cultivados 
e subestimados pela sociedade quase psicopática). 

            As crianças e adolescentes, seres em formação, são muito vulneráveis do ambiente: a  
intolerância é aprendida. Se não recebem afeto, orientação e formação sólida em seus ambientes 
domésticos ficam à mercê da permissividade e da falta de capacidade de respeitar seu 
semelhante (seja ele quem for). A não existência de comportamentos de referência e exemplos 
vindos de seus pais é um ingrediente fatal para o cultivo diário da intolerância em seus ambientes 
escolares. É nos ambientes escolares que, frequentemente, crianças e adolescentes extravasam 
suas perturbações subjetivas e inquietações psíquicas. É através de comportamento agressivo ou 
de excessivo retraimento que a vítima ou aquele que comete bullying se expressa.   
           Torna-se decisiva uma profunda reflexão (novos olhares, novos direcionamentos) em torno 
de tão sérias implicações. A relação entre família e escola tem que ser reforçada e repensada sob 
os desígnios dos desafios do século XXI, entendendo o quanto o ambiente escolar é vulnerável 
diante da sociedade da intolerância: o bullying não pode ser pensado isoladamente! A escola deve 
ser exatamente o lugar onde o convívio e a tolerância com as diferenças devem ser trabalhados e 
estimulados na formação de crianças e adolescentes. Tal trabalho continuará contraproducente se 
todos os envolvidos (pais, mães, educadores, cuidadores, etc) deixarem prevalecer dentro de si 
os hábitos viciados, os preconceitos arraigados e a mentalidade doentia que são cultivados no 
dia-dia pela sociedade psicopática. 

 Anderson Soares (ADAPTADO) DISPONÍVEL EM: http://www.cartapotiguar.com.br/2012/04/10/bullying-escolar-

reflexo-da-sociedade-da-intolerancia/ 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/11/2015&jornal=1&pagina=1&totalArquivos=96
http://www.brasil.gov.br/governo/2015/11/presidenta-dilma-sanciona-lei-de-combate-ao-bullying
http://www.cartapotiguar.com.br/2012/04/10/bullying-escolar-reflexo-da-sociedade-da-intolerancia/
http://www.cartapotiguar.com.br/2012/04/10/bullying-escolar-reflexo-da-sociedade-da-intolerancia/
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ESTILO I (FUMARC) 

Após um ciclo de debates promovido em sua escola acerca do bullying, demandou-se dos alunos 
que produzissem uma carta, dirigida ao diretor, posicionando-se quanto à frequência de 
intimidações sistemáticas na instituição de ensino, e propondo, de forma fundamentada, medidas 
e projetos destinados à redução/eliminação dessa prática no ambiente escolar.  

Na condição de um(a) aluno(a) do ensino médio, redija essa carta, apresentando, de forma 
objetiva e fundamentada, seu ponto de vista e suas proposições para um combate mais 
contundente da escola contra o bullying.  

 

 

ESTILO II (FUNDEP) 

“O que nós conhecemos como bullying, nos ambientes escolares, nada mais é do que um reflexo 
da sociedade da intolerância, na qual cada ser social doente reproduz as mazelas e valores 
conforme seu contexto.” 

Com base no seu ponto de vista sobre o assunto, escreva uma dissertação com uma média 
de 20 (vinte) linhas abordando o seguinte tema: “Efeitos do bullying na sociedade”.  

Não se esqueça de dar um título para a sua redação. 
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RASCUNHO DO TEXTO 
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