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PORTUGUÊS 
 

 
 
Mineiro de Araguari, o cartunista Caulos já publicou seus 
trabalhos em diversos jornais, entre eles o Jornal do Brasil 
e o The New York Times 
 

1. No cartum apresentado, o significado da palavra escrita é 
reforçado pelos elementos visuais, próprios da linguagem 
não verbal. A separação das letras da palavra em balões 
distintos contribui para expressar principalmente a seguinte 
ideia: 
a) dificuldade de conexão entre as pessoas 
b) aceleração da vida na contemporaneidade 
c) desconhecimento das possibilidades de diálogo 
d) desencontro de pensamentos sobre um assunto 
e) motivação de diálogo na contemporaneidade 
 

 

2. Ao aliar linguagem verbal e não verbal, o cartunista constrói 
um interessante texto com elementos da intertextualidade 
 
Sobre o cartum de Caulos, assinale a proposição correta: 
I. A linguagem verbal é desnecessária para o 

entendimento do texto; 
II. Linguagem verbal e não verbal são necessárias para a 

construção dos sentidos pretendidos pelo cartunista; 
III. O cartunista estabelece uma relação de 

intertextualidade com o poema ―No meio do caminho‖, 
de Carlos Drummond de Andrade; 

IV. O cartum é uma crítica ao poema de Carlos 
Drummond de Andrade, já que o cartunista considera 
o poeta pouco prático. 

 
a) Apenas I está correta. 
b) II e III estão corretas. 
c) I e IV estão corretas. 
d) II e IV estão corretas. 
e) III e IV estão corretas 
 

3. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-
sucedida: aceitar a mudança da língua como um fato. Isso 
deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de 
língua em suas atividades escritas? Não deve mais  
corrigir? Não! 
 
Há outra dimensão a ser considerada: de fato, no mundo 
real da escrita, não existe apenas um português correto, 
que valeria para todas as ocasiões: o estilo dos contratos 
não é o mesmo dos manuais de instrução; o dos juízes do 
Supremo não é o mesmo dos cordelistas; o dos editoriais 
dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos 
mesmos jornais. Ou do de seus colunistas. 

(POSSENTI, S. Gramática na cabeça. Língua Portuguesa, ano 5, n. 67, 
maio 2011 – adaptado). 

 
Sírio Possenti defende a tese de que não existe um único 
―português correto‖. Assim sendo, o domínio da língua 
portuguesa implica, entre outras coisas, saber 
a) descartar as marcas de informalidade do texto. 
b) reservar o emprego da norma padrão aos textos de 

circulação ampla. 
c) moldar a norma padrão do português pela linguagem 

do discurso jornalístico. 
d) adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto 

e contexto. 
e) desprezar as formas da língua previstas pelas 

gramáticas e manuais divulgados pela escola. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 04 

Contudo, a divergência está no fato de existirem 
pessoas que possuem um grau de escolaridade mais 
elevado e com um poder aquisitivo maior que consideram 
um determinado modo de falar como o ―correto‖, não 
levando em consideração essas variações que ocorrem na 
língua. Porém, o senso linguístico diz que não há variação 
superior à outra, e isso acontece pelo ―fato de no Brasil o 
português ser a língua da imensa maioria da população não 
implica automaticamente que esse português seja um bloco 
compacto coeso e homogêneo‖. 

(BAGNO, 1999, p. 18) 
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4. Sobre o fragmento do texto de Marcos Bagno, podemos 

inferir, exceto: 
a) A língua deve ser preservada e utilizada como um 

instrumento de opressão. Quem estudou mais define 
os padrões linguísticos, analisando assim o que é 
correto e o que deve ser evitado na língua. 

b) As variações linguísticas são próprias da língua e estão 
alicerçadas nas diversas intenções comunicacionais. 

c) A variedade linguística é um importante elemento de 
inclusão, além de instrumento de afirmação da 
identidade de alguns grupos sociais. 

d) O aprendizado da língua portuguesa não deve estar 
restrito ao ensino das regras. 

e) Segundo Bagno, não podemos afirmar que exista um 
tipo de variante que possa ser considerada superior à 
outra, já que todas possuem funções dentro de um 
determinado grupo social. 

 
Texto para as próximas questões 
 

PAÍS DO FUTURO 

Rio de Janeiro – Lembra-se de quando o Brasil era o 
país do futuro? 

Primeiro foi um gigante adormecido (“em berço 
esplêndido”), que um dia iria acordar e botar pra quebrar. 

Depois tornou-se o país do futuro, um futuro  de riqueza, 
justiça social e bem-aventurança. 

Eram tempos, aqueles, de postergar tudo o que não 
podia ser realizado no presente. A dureza do regime militar 
deixava poucas brechas para que se ousasse fazer alguma 
coisa que não fosse aquilo já previsto, planejado, ordenado 
pelos generais no poder. 

Só restava então aguardar o futuro, que nunca chegava 
(mais uma vez vale lembrar: foram 21 anos de regime 
autoritário). 

O pior é que, mesmo depois de redemocratizado o país, 
a coisa continuou e continua meio encalacrada, com muitos 
sonhos tendo de ser adiados a cada dia, a cada nova 
dificuldade. Com a globalização, temos  que encarar (e 
temer) até as crises que ocorrem do outro lado do mundo. 
Todavia há que se aguardar o futuro com otimismo, e 
alguma razão para isso existe. 

Dados de uma pesquisa elaborada pela Secretaria de 
Planejamento do governo de São Paulo revelam que o 
Brasil chegará ao próximo século, que está logo ali na 
esquina, com o maior contingente de jovens de sua história. 

Conforme os dados da pesquisa, somente na faixa dos 
20 aos 24 anos serão quase 16 milhões de indivíduos no 
ano 2000. 

Com esses dados, o usual seria prever o agravamento 
da situação do mercado de trabalho, já tão difícil para essa 
faixa de idade, e de problemas como a criminalidade em 
geral e o tráfico e o uso de drogas em particular. 

Mas por que não inverter a mão e acreditar, ainda que 
forçando um pouco a barra, que essa massa de novas 
cabeças pensantes simboliza a chegada do tal futuro? 
Quem sabe sairá do acúmulo de energia renovada dessa 
geração a solução de problemas que apenas se 
perpetuaram no fracasso das anteriores? 

Nada mal começar um milênio novinho em folha com o 
viço, a ousadia e o otimismo dos que têm 20 anos. 

(Luiz Caversan – Folha de São Paulo, 28.11.98) 

 
5. Encontra apoio no texto a afirmação contida na opção: 

a) A existência de 16 milhões de jovens brasileiros no ano 
2000 constituirá um problema insolúvel. 

b) Com a população jovem brasileira na casa dos 16 
milhões, só se pode esperar o pior. 

c) Não se pode pensar de forma otimista em relação ao 
próximo século. 

d) Pode-se pensar positivamente em relação ao nosso 
futuro, apesar de alguns problemas. 

e) Pode-se pensar de forma positiva sobre nosso futuro a 
partir da previsão do agravamento do desemprego. 

 
6. A ideia de futuro vem representada no texto por uma 

sequência de conceitos. A opção que indica essa sequência 
é: 
a) expectativa – gigantismo – idealização – otimismo 
b) otimismo – expectativa – idealização – gigantismo 
c) gigantismo – otimismo – idealização – expectativa 
d) expectativa – idealização – otimismo – gigantismo 
e) gigantismo – idealização – expectativa – otimismo 
 

7. A linguagem coloquial empregada no texto pode ser 
exemplificada pela expressão: 
a) ―em berço esplêndido‖ 
b) botar pra quebrar 
c) bem-aventurança 
d) dados de uma pesquisa 
e) somente na faixa 
 

8. Postergar significa: 
a) polemizar 
b) preterir 
c) manifestar 
d) difundir 
e) incentivar 

 
9. Em ―o maior contingente de jovens de sua história‖, o 

substantivo ―jovens‖, embora masculino, refere-se tanto aos 
rapazes quanto às moças. É comum, porém, que na 
distinção de gêneros haja referência a conteúdos distintos. 
Nas alternativas abaixo, a dupla de substantivos cuja 
diferença de gêneros NÃO corresponde a uma diferença de 
significados é: 
a) novos cabeças – novas cabeças 
b) vários personagens – várias personagens 
c) outro guia – outra guia 
d) o faixa preta – a faixa preta 
e) algum capital – alguma capital 
 

10. Em ―…começar um milênio novinho em folha com o viço, a 
ousadia e o otimismo dos que têm 20 anos‖, a parte 
sublinhada é substituível, sem mudança do significado, por: 
a) a juventude, a audácia 
b) a competência, a imaginação 
c) a criatividade, a perseverança 
d) a criatividade, a coragem 
e) a imaginação, o destemor 
 

TEXTO PARA A QUESTÃO 11 

Reduzir a poluição causada pelos aerossóis – partículas 
em suspensão na atmosfera, compostas principalmente por 
fuligem e enxofre – pode virar um enorme tiro pela culatra. 
Estudo de pesquisadores britânicos e alemães revelou que 
os aerossóis, na verdade, seguravam o aquecimento global. 
Isso porque eles rebatem a luz solar para o espaço, 
estimulando a formação de nuvens (que também funcionam 
como barreiras para a energia do sol). Ainda é difícil 
quantificar a influência exata dos aerossóis nesse processo 
todo, mas as estimativas mais otimistas indicam que, sem 
eles, a temperatura global poderia subir 4 C até 2100 – as 
pessimistas falam em um aumento de até 10, o que nos 
colocaria ―dentro‖ de uma churrasqueira. Como os 
aerossóis podem causar doenças respiratórias, o único jeito 
de lutar contra a alta dos termômetros é diminuir as 
emissões de gás carbônico, o verdadeiro vilão da história. 

(Superinteressante, dez. 2005, p. 16.) 
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11. Assinale a alternativa cujo sentido NÃO está de acordo com 

o sentido que a expressão ―pode virar um enorme tiro pela 
culatra‖ apresenta no texto. 
a) Pode ter o efeito contrário do que se pretende. 
b) Pode aumentar ainda mais o problema que se quer 

combater. 
c) Pode fazer com que o aquecimento global aumente. 
d) Pode provocar diminuição na formação de nuvens. 
e) Pode aumentar a ocorrência de doenças respiratórias. 
 

12. Assinale o trecho do diálogo que apresenta um registro 
informal, ou coloquial, da linguagem. 
a) ―Tá legal, espertinho! Onde é que você esteve?!‖ 
b) ―E lembre-se: se você disser uma mentira, os seus 

chifres cairão!‖ 
c) ―Estou atrasado porque ajudei uma velhinha a 

atravessar a rua…‖ 
d) ―…e ela me deu um anel mágico que me levou a um 

tesouro‖ 
e) ―mas bandidos o roubaram e os persegui até a Etiópia, 

onde um dragão…‖ 
 
As questões 13 e 14 estão baseadas no seguinte texto: 

 
O peso original volta depois das dietas 

 
01  O corpo humano, mesmo submetido 
02  ao sacrifício de uma dieta alimentar 
03  rígida, tem tendência a voltar ao peso 
04  inicial determinado por um equilíbrio 
05  interno, segundo recente estudo reali- 
06  zado por cientistas norte-americanos. 
07  Depois do aumento de alguns quilos 
08  supérfluos, o metabolismo buscará 
09  eliminar o peso excessivo. 
10  O corpo dispõe de um equilíbrio que 
11  tenta manter seu peso em um nível 
12  constante, que varia em função de 
13  cada indivíduo. O estudo sugere que 
14  conservar o peso do corpo é um fenô- 
15  meno biológico, não apenas uma ati- 
16  vidade voluntária. O corpo ajusta seu 
17  metabolismo em resposta a aumentos 
18  ou perdas de peso. Dessa forma, 
19  depois de cada dieta restrita, o metabo- 
20  lismo queimará menos calorias do que 
21  antes. Uma pessoa que perdeu recente- 
22  mente pouco peso vai consumir menos 
23  calorias que uma pessoa do mesmo 
24  peso que sempre foi magra. A pesquisa 
25  conclui que emagrecer não é impossí- 
26  vel, mas muito difícil e requer o consu- 
27  mo do número exato de calorias quei- 
28  madas. Ou seja, uma alimentação mo- 
29  derada e uma atividade física estável a 
30  longo prazo. 

(Zero Hora, encarte VIDA, 06/05/1995) 

 
13. Segundo o texto, é correto afirmar: 

a) Uma dieta alimentar rígida determina o equilíbrio 
interno do peso corpóreo. 

b) O equilíbrio interno é um fenômeno biológico. 
c) Conservar o peso não depende somente da vontade 

individual. 
d) O ajuste de peso significa queima de calorias. 
e) O número exato de calorias queimadas vincula-se a 

uma dieta. 
 
 
 

14. Das opções abaixo, todas podem substituir, sem prejuízo 
ao texto, a palavra rígida (l. 03), menos 
a) rigorosa 
b) austera 
c) severa 
d) íntegra 
e) séria 
 
É hora de preservar 

 
Acorda, povo, tenha sensibilidade, 
Enxergue a realidade, é hora de preservação. 
Nosso planeta está sendo ameaçado, 
E o homem tão desastrado nem sequer dá atenção. 
 
Já desmatou, encheu os rios de sujeira, 
Poluiu as cachoeiras, devastou o pantanal. 
E ainda pensa que ele faz a coisa certa, 
Por que ele não desperta pro aquecimento global? (bis) 
 
Um tsunami veio anunciar pra gente 
Que o meio ambiente precisa de mais respeito. 
A natureza chora através das flores, 
Já não brilham suas cores, aí entram os efeitos. 
 
Efeito estufa, furacões denominados, 
E o mundo tá parado, assistindo a uma guerra 
Entre o homem e nossa mãe natureza, 
Coitadinha, indefesa, pede paz pra toda a Terra. (Bis) 
 
Poluição atmosférica, 
Os animais não podem respirar. 
Aumenta o nível do oceano 
Por quantos anos vamos suportar? 
 
Precisamos pensar no dia de amanhã, 
Senão, depois, não sobrará nem o canto da acauã. 
 
Precisamos pensar no dia de amanhã, 
Senão, depois, não sobrará nem o canto da acauã. 

SANTA CRUZ, Marcelo. É hora de preservar. Disponível em: 
<http://letras.terra.com.br/marcelo-santa-cruz/1057820/>. Acesso em: 9 mar. 

2012. 

 
15. Esse texto dialoga com os anteriores –– a entrevista e a 

charge — ao fazer referência 
a) aos furacões. 
b) ao desmatamento. 
c) à poluição das águas. 
d) ao anúncio do tsunami. 
e) ao aumento do nível dos oceanos. 
 

MATEMÁTICA 
 

16. Um porta-retratos tem a forma de um octógono regular 
conforme imagem a seguir. 
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A medida de cada ângulo interno desse octógono é  
a) 45º 
b) 60º 
c) 90º 
d) 135º 
e) 30º 
 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 

O Tangram é um quebra-cabeça chinês. Há uma lenda 
sobre esse quebra-cabeça que afirma que um jovem 
chinês, ao despedir-se de seu mestre, para uma longa 
viagem pelo mundo, recebeu uma tábua quadrada cortada 

em 7  peças (um quadrado, um paralelogramo e cinco 
triângulos). 

Assim o discípulo poderia reorganizá-las para registrar 
todas as belezas da viagem. Lendas e histórias como essa 
sempre cercam a origem de objetos ou fatos, a respeito da 
qual temos pouco ou nenhum conhecimento, como é o caso 
do Tangram. Se é ou não uma história verdadeira, pouco 
importa: o que vale é a magia, própria dos mitos e lendas. 

<https://tinyurl.com/htszezr> Acesso em: 03.03.2017. Adaptado. 

 

 
 

17. A partir das informações do texto, as peças do Tangram 
são  
a) sete polígonos côncavos. 
b) apenas triângulos isósceles. 
c) apenas quadriláteros regulares. 
d) dois trapézios e cinco triângulos. 
e) dois quadriláteros e cinco triângulos.    
 

18. O valor de x  no pentágono abaixo é igual a: 

 
a) 25º 
b) 40º 
c) 250º 
d) 540º 
e) 1.000º 
 

19. A figura a seguir mostra um polígono regular de 14  lados e 
todas as suas diagonais: 

 
 
O número de diagonais traçadas é de 
a) 77 
b) 79 
c) 80 
d) 98 
e) 104 
 

20. A arte e a arquitetura islâmica apresentam os mais variados 
e complexos padrões geométricos. 
Na Mesquita de Córdoba, na Espanha, podemos encontrar 
um dos mais belos exemplos dessa arte. O esquema 
geométrico da figura 1 é um dos muitos detalhes dessa 
magnífica obra. 

 
 
Assinale a alternativa que apresenta o padrão geométrico 
cuja repetição compõe a figura 1.  

a)  

b)  

c)  
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d)  

e)  
 

21. Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais às da 
figura para uma aula ao ar livre. A professora, ao final da 
aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para 
guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram um 
esboço da vista lateral da cadeira fechada. 

 
Qual e o esboço obtido pelos alunos?  

a)  
 

b)  
 

c)  

d)  

e)  
 

22. Um grupo de escoteiros mirins, numa atividade no parque 
da cidade onde moram, montou uma barraca conforme a 
foto da Figura 1. A Figura 2 mostra o esquema da estrutura 
dessa barraca, em forma de um prisma reto, em que foram 
usadas hastes metálicas. 

 
 
Após a armação das hastes, um dos escoteiros observou 
um inseto deslocar-se sobre elas, partindo do vértice A em 
direção ao vértice B, deste em direção ao vértice E e, 
finalmente, fez o trajeto do vértice E ao C. Considere que 
todos esses deslocamentos foram feitos pelo caminho de 
menor distância entre os pontos. 
 
A projeção do deslocamento do inseto no plano que contém 
a base ABCD é dada por  

a)  
 
 

b)  
 
 

c)  
 
 

d)  
 
 

e)  
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23. O acesso entre os dois andares de uma casa é feito através 

de uma escada circular (escada caracol), representada na 
figura. Os cinco pontos A, B, C, D, E sobre o corrimão estão 
igualmente espaçados, e os pontos P, A e E estão em uma 
mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha 
deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto 
D. 

 
A figura que melhor representa a projeção ortogonal, sobre 
o piso da casa (plano), do caminho percorrido pela mão 
dessa pessoa é:  

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

e)  
 

24. A figura a seguir representa uma cadeira onde o assento é 
um paralelogramo perpendicular ao encosto. 
 

 
 

A partir dos pontos dados, é correto afirmar que os 
segmentos de retas  
a) CD e EF são paralelos. 
b) BD e FJ são concorrentes. 
c) AC e CD são coincidentes. 
d) AB e EI são perpendiculares. 
 

25. Gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa 
e estreita equilibrada e fixada no seu ponto central (pivô). 
Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas 
extremidades e, alternadamente, impulsionam-se para 
cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando, 
assim, o movimento da gangorra. 
 
Considere a gangorra representada na figura, em que os 
pontos A e B são equidistantes do pivô: 

 
 
A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B, sobre o 
plano do chão da gangorra, quando esta se encontra em 
movimento, é:  

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

e)  
 

26. Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. 
A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual 
as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram 
vendidas. 
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A razão que representa a quantidade de cadeiras 
reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras 
desse mesmo setor é:  
a) 17/70 
b) 17/53 
c) 53/70 
d) 53/17 
e) 70/17 
 

27. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma 
questão ainda sem resposta: Qual é o limite do corpo 
humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu 
de fadiga por ter corrido 42 quilômetros. O americano Dean 
Karnazes, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, 
conseguiu correr dez vezes mais em 75 horas. Um 
professor de Educação Física, ao discutir com a turma o 
texto sobre a capacidade do maratonista americano, 
desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que 
representaria o percurso referido.  

Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em 25 jun. 2011 (adaptado)  

 
Se o percurso de Dean Karnazes fosse também em uma 
pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo 
professor e a percorrida pelo atleta?  
a) 1:700 
b) 1:7 000 
c) 1:70 000 
d) 1:700 000 
e) 1:7 000 000 
 

28. A Figura 1 representa uma gravura retangular com 8 m de 
comprimento e 6 m de altura. 

FIGURA 1 

 
 
Deseja-se reproduzi-la numa folha de papel retangular com 
42 cm de comprimento e 30 cm de altura, deixando livres 3 
cm em cada margem, conforme a Figura 2. 
 

FIGURA 2 

 

A reprodução da gravura deve ocupar o máximo possível 
da região disponível, mantendo-se as proporções da Figura 
1. 
A escala da gravura reproduzida na folha do papel é: 
a) 1 : 3 
b) 1 : 4 
c) 1 : 20 
d) 1 : 25 
e) 1 : 32 
 

29. Para se construir um contrapiso, é comum, na constituição 
do concreto, se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte 
proporção: 1 parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes 
de brita. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma 
construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 
m

3 
de concreto. 

 
Qual é o volume de cimento, em m

3
, na carga de concreto 

trazido pela betoneira? 
a) 1,75 
b) 2,00 
c) 2,33 
d) 4,00 
e) 8,00 
 

30. Certa herança foi dividida de forma diretamente 
proporcional às idades dos herdeiros, que tinham 35, 32, e 
23 anos. Se o mais velho recebeu 525.000,00 quanto coube 
ao mais novo? 
a) 230.000,00 
b) 245.000,00 
c) 325.000,00 
d) 345.000,00 
e) 350.000,00 
 

LITERATURA 
 
Há mulheres que dizem:  
Meu marido, se quiser pescar, 
pesque, mas que limpe os peixes.  
Eu não. A qualquer hora da noite me levanto,  
ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 
É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, 
de vez em quando os cotovelos se esbarram, 
ele fala coisas como "este foi difícil" 
"prateou no ar dando rabanadas" 
e faz o gesto com a mão.  
O silêncio de quando nos vimos a primeira vez 
 atravessa a cozinha como um rio profundo.  
Por fim, os peixes na travessa, 
 vamos dormir. 
 Coisas prateadas espocam:  
somos noivo e noiva.  

PRADO, Adélia. Disponível em: https://ritmodasletras.wordpress.com 

 
31. Adélia Prado, poetisa contemporânea, alçou voo na 

literatura pela simplicidade e coloquialidade de seus versos, 
ao retratar, como o poema exemplifica, o(a) 
a) trabalho doméstico como função, exclusivamente, da 

mulher.  
b) amor de forma erotizada, sensual.  
c) vivência de um casal cuja proximidade se dá mediada 

pela culinária.  
d) cotidiano de cumplicidade de um casal, sob o olhar 

feminino. 
e) trabalho domestico não deve ser divido por um casal. 
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32. Leia 

―O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo 
que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o 
caminho e a terra boa, em que o trigo caiu, são os diversos 
corações dos homens. Os espinhos são os corações 
embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias; e 
nestes afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os 
corações duros e obstinados; e nestes seca-se a palavra de 
Deus, e se nasce, não cria raízes. Os caminhos são os 
corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel 
e das coisas do Mundo, uma que vão, outras que vêm, 
outras que atravessam - e todas passam; e nestes é pisada 
a palavra de Deus, porque a desatendem ou a desprezam. 
Finalmente, a terra boa são os corações bons ou os 
homens de bom coração; e nestes prende e frutifica a 
palavra divina, com tanta fecundidade e abundância, que se 
colhe cento por um..." 

(Pe. Antônio Vieira) 

 
Na frase "e todas passam", está clara a ideia de que: 
a) a vida terrena é muito valiosa; 
b) o mundo material deve ser muito valorizado; 
c) os bens da terra não perdem seu valor; 
d) a existência humana não é perene; 
e) a vida terrena é a que realmente conta. 
 

33. (ADAPTADA) O texto abaixo está com os parágrafos 
numerados para facilitar a localização dos conceitos, 
palavras e expressões. 
 

POESIA DO TEMPO 

I. O equívoco entre poesia e povo já é demasiadamente 
sabido para que valha a pena insistir nele. Denunciemos 
antes o equívoco entre poesia e poetas. A poesia não 
se ―dá‖, é hermética ou inumana, queixam-se por aí. 

Ora, eu creio que os poetas poderiam demonstrar o 
contrário ao público. De que maneira? Abandonando a 
idéia de que poesia é evasão. E aceitando alegremente 
a idéia de que poesia é participação. Não basta dizer 
que já não há torres de marfim; a torre desmoronou-se 
pelo ridículo, porém muitos poetas continuam vendo na 
poesia um instrumento de fuga da realidade ou de 
correção do que essa realidade ofereça de monstruoso 
e de errado. Desenvolve-se então entre eles a 
linguagem cifrada, que nenhum leigo entende, e que 

suscita o equívoco já célebre entre poesia e povo. 
II. Participação na vida, identificação com os ideais do 

tempo (e esses ideais existem sempre, mesmo sob as 
mais sórdidas aparências de decomposição), 
curiosidade e interesse pelos outros homens, apetite 
sempre renovado em face das coisas, desconfiança da 
própria e excessiva riqueza interior, eis aí algumas 
indicações que permitirão talvez ao poeta deixar de ser 
um bicho esquisito para voltar a ser, simplesmente, um 
homem. 

(Carlos Drummond de Andrade, Obra Completa, Rio de Janeiro, 1964) 

 
A frase que melhor expressa o conceito de poesia do autor 
é 
a) Poesia é evasão 
b) A poesia é hermética 
c) A poesia é inumana 
d) Poesia é participação 
e) poesia é alienação 
 
 
 
 
 
 
 

34.  
Luís de Camões 

Busque Amor novas artes, novo engenho, 
Para matar-me, e novas esquivanças; 
Que não pode tirar-me as esperanças, 
Que mal me tirará o que eu não tenho. 
 
Olhai de que esperanças me mantenho! 
Vede que perigosas seguranças! 
Que não temo contrastes nem mudanças, 
Andando em bravo mar, perdido o lenho. 
 
Mas, conquanto não pode haver desgosto 
Onde esperança falta, lá me esconde 
Amor um mal, que me mata e não se vê; 
 
Que dias há que na alma me tem posto 
Um não sei quê, que nasce não sei onde, 
Vem não sei como, e dói não sei por quê. 

 
Segundo os versos do poema, o eu lírico 

a) está à procura do Amor. 
b) está amando e cheio de esperanças. 
c) está seguro devido ao Amor. 
d) está sem esperança. 
e) está muito confiante  
 

35. Eis a afirmação: 

―O texto realista representa a realidade, mas não é, de 
fato, esse ideal de tempo e espaço e personagem, a saber: 
o que acontece num texto de Flaubert ou de Machado de 
Assis não aconteceu nem acontece, na realidade, mas é 
algo factível (...) Se olharmos bem detidamente, a grande 
farsa se mostra com unhas e dentes.‖ 

 

 
CARMONE, Luiz Sérgio. Teorias. Ed. Martins Fontes. São Paulo, 1994 

 
―Isto não é um cachimbo‖, afirma a frase em francês. 

 
A ilustração representa um quadro do pintor belga René 
Magritte. Afirma-se corretamente 

a) que um texto realista despreza as noções de tempo e 
espaço e cria realidades que podem, por coincidência, 
acaso ou destino, acontecer, de fato. 

b) que a arte pode ser um espelho do real, mas nunca o 
será, assim como um texto literário sempre 
representará a forma como seu autor enxerga a 
realidade. 

c) que a arte plástica, assim como a literatura, somente 
―valem a pena‖ quando representam uma realidade 
palpável ao homem. 

d) que o sensorialismo, leitura e apreensão visual são 
instrumentos de uma realidade que vai além da obra, 
pois se referem ao leitor-espectador (a realidade). 

e) que o literato e o artista plástico assemelham-se 
sempre pela forma como representam a realidade. 
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O mundo revivido 

 
Sobre esta casa e as árvores que o tempo 
esqueceu de levar. Sobre o curral 
de pedra e paz e de outras vacas tristes 
chorando a lua e a noite sem bezerros. 
 
Sobre a parede larga deste açude 
onde outras cobras verdes se arrastavam, 
e pondo o sol nos seus olhos parados 
iam colhendo sua safra de sapos. 
 
Sob as constelações do sul que a noite 
armava e desarmava: as Três Marias, 
o Cruzeiro distante e o Sete-Estrelo. 
 
Sobre este mundo revivido em vão, 
a lembrança de primos, de cavalos, 
de silêncio perdido para sempre. 

A província deserta 

 
36. No processo de reconstituição do tempo vivido, o eu lírico 

projeta um conjunto de imagens cujo lirismo se fundamenta 
no 
a) inventário das memórias evocadas afetivamente. 
b) Reflexo da saudade no desejo de voltar à infância.  
c) sentimento de inadequação com o presente vivido. 
d) ressentimento com as perdas materiais e humanas. 
e) Lapso do fluxo temporal dos eventos trazidos à cena. 
 

HISTÓRIA 
 

 
Tumba de Nakht, 1.400 a.C 

 
37. Os egípcios da Antiguidade acreditavam que a vida 

continuava no além-túmulo e que, para isso, era preciso 
que o ambiente social, em que os donos dos túmulos 
viveram, fosse representado nas suas paredes. Essas 
pinturas da tumba de Nakht, escriba do Império, 
representam 
a) as intervenções e modificações realizadas pelos 

antigos egípcios no mundo natural, por meio de 
técnicas e conhecimentos adquiridos.  

b) as secas periódicas, que afligiam os antigos egípcios e 
resultavam do baixo índice pluviométrico nas 
cabeceiras do rio Nilo.  

c) os conflitos sociais presentes na antiga sociedade 
egípcia que opunham a nobreza aos altos funcionários 
públicos.  

d) o poder teocrático dos faraós, que eram considerados 
filhos do deus Sol e, devido a isso, justos e infalíveis.  

e) a falta de habilidade dos antigos pintores egípcios, 
incapazes de retratar a vida cotidiana da população. 

38. Relacione o texto às proposições a seguir colocadas, 
assinalando a correta: 

―Ó senhor de todos! Rei de todas as casas. Nas 
decisões mais distantes fazes o Nilo celeste para que desça 
como chuva e açoite as montanhas, como um mar para 
regar os campos e jardins estranhos. Acima de tudo, 
porém, fazes o Nilo do Egito que emana do fundo da terra. 
E assim, com os teus raios, cuidas de nossas hortas. 
Nossas colheitas crescem, e crescem por ti (...). Tu estás 
em meu coração. Nenhum outro te conhece, a não ser teu 
filho Aknaton.‖ 

 
a) Destaca a função geradora da vida do Deus Amon e do 

faraó, responsáveis por tudo que existia no Egito. 
b) Mostra que o Sol, Áton, era encarnado na terra do 

faraó Aknaton. 
c) Evidencia que o alimento e a vida do homem 

dependiam do grande Deus tebano. 
d) O texto acima assinala o caráter ideológico da 

sociedade egípcia, destacando a figura do faraó ligada 
ao Deus principal e reforçando seu papel político. 

e) Mostra a profunda ligação mística entre o faraó e o 
Deus que dominou o Egito no Médio Império. 

 
39. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de 

todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os 
próprios olhos a grandiosidade do poder esculpida em 
pedra há milênios: as pirâmides de Gizeh, as tumbas do 
Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao 
longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração 
turística era, no passado, interpretado de forma muito 
diferente, pois 
a) significava, entre outros aspectos, o poder que os 

faraós tinham para escravizar grandes contingentes 
populacionais que trabalhavam nesses monumentos. 

b) representava, para as populações do alto Egito, a 
possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho 
nos canteiros faraônicos. 

c) significava a solução para os problemas econômicos, 
uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas 
riquezas, construindo templos. 

d) representava a possibilidade de o faraó ordenar a 
sociedade, obrigando os desocupados a trabalharem 
em obras públicas, que engrandeceram o próprio Egito. 

e) significava um peso para a população egípcia, que 
condenava o luxo faraônico e a religião baseada em 
crenças e superstições. 

 
40. Concurso Prefeitura do Rio de Janeiro 

Um professor do 5° ano do Ensino Fundamental apresenta 
aos alunos a seguinte linha do tempo com as principais 
religiões monoteístas: 

 
Após observá-la, é correto afirmar que: 
a) a contagem do tempo e o estabelecimento dos marcos 

fundadores são próprios de cada sociedade e cultura. 
b) o tempo é contado sempre da mesma forma para todas 

as sociedades e culturas, pois é um fenômeno físico. 
c) embora os marcos fundadores sejam distintos, apenas 

o tempo cristão é correto e aceito universalmente. 
d) a percepção sobre o tempo é igual em cada cultura e 

seus marcos fundadores também são os mesmos  
e) apesar da diferença dos marcos históricos, todos 

acabam por adotar o sistema de contagem cristão. 
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41. Por muito tempo, os historiadores acreditavam que 

deveriam e poderiam reproduzir os fatos ―tal como haviam 
ocorrido‖. 
 
Dentre as características do conhecimento histórico que 
assim produziam, podemos assinalar corretamente: 
a) Ao privilegiarem a realidade dos fatos, os historiadores 

esperavam produzir um conhecimento científico, que 
analisasse os processos e seus significados. 

b) Era uma história linear, cronológica, de nomes, fatos e 
datas, que pretendia uma verdade absoluta, expressão 
da neutralidade do historiador. 

c) Como se percebeu ser impossível chegar à verdadeira 
face do que ―realmente aconteceu‖, todo o 
conhecimento histórico ficou marcado pelo relativismo 
total. 

d) Os fatos privilegiados seriam aqueles poucos que eram 
amplamente documentados, como as festas populares 
e a cultura das pessoas comuns. 

e) Toda história se insere dentro de um campo de 
pesquisa que pode abranger vários significados e 
conclusões. 

 
42. No texto abaixo, o historiador grego Tucídides apresenta 

elementos essenciais da constituição da História como 
disciplina científica. 

―Os homens [comuns], na verdade, aceitam uns dos 
outros relatos de segunda mão dos eventos passados, 
negligenciando pô-los à prova. (…) 

Quanto aos fatos da guerra, considerei meu dever 
relatá-los, não como apurados através de algum informante 
casual nem como me parecia provável, mas somente após 
investigar cada detalhe com o maior rigor possível, seja no 
caso de eventos dos quais eu mesmo participei, seja 
naqueles a respeito dos quais obtive informações de 
terceiros. O empenho em apurar os fatos se constitui numa 
tarefa laboriosa, pois as testemunhas oculares de vários 
eventos nem sempre faziam os mesmos relatos a respeito 
das mesmas coisas, mas variavam de acordo com suas 
simpatias por um lado ou pelo outro, ou de acordo com sua 
memória. Pode acontecer que a ausência do fabuloso em 
minha narrativa pareça menos agradável ao ouvido, mas 
quem quer que deseje ter uma idéia clara tanto dos eventos 
ocorridos quanto daqueles que algum dia voltará a ocorrer 
em circunstâncias idênticas ou semelhantes em 
consequência de seu conteúdo humano, julgará a minha 
história útil e isto me bastará. Na verdade, ela foi feita para 
ser um patrimônio sempre útil, e não uma composição a ser 
ouvida apenas no momento da competição por algum 
prêmio.‖ 

 
Segundo o texto, 
a) a pretensão de o historiador possuir a verdade é 

ilegítima, já que ele tece a narrativa com elementos de 
segunda mão. 

b) o historiador, para enriquecer a narrativa, deve recorrer 
ao auxílio de fábulas. 

c) o testemunho baseado na memória garante a 
credibilidade do relato histórico. 

d) a História é definida como um saber que, através da 
apuração rigorosa dos fatos, tem relação privilegiada 
com a verdade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 

43. O clima mundial é constituído por elementos e fatores no 
processo de formação e transformação condicionando-o, 
sendo que, 
a) A pressão atmosférica varia em função da altitude e da 

temperatura. Assim, quanto maior for a altitude, menor 
será a pressão atmosférica e quanto mais alta a 
temperatura, menor será a pressão. 

b) Dependendo das condições locais, a precipitação pode 
ocorrer na forma de chuva, granizo ou geada e está 
relacionada, principalmente, à umidade atmosférica. 

c) A diferença entre as temperaturas máxima e mínima é 
maior no interior dos continentes e a continentalidade 
exerce grande influência sobre essa amplitude térmica. 

d) A latitude influencia na distribuição espacial das 
temperaturas. Dessa forma, quanto menor for latitude, 
menores serão as temperaturas. 

e) O planeta Terra é aquecido uniformemente, tanto ao 
longo da sua superfície quanto ao longo do tempo 
(anos). 

 
44. De acordo com as condições atmosféricas, a precipitação 

pode ocorrer de várias formas: chuva, neve e granizo. Nas 
regiões de clima tropical ocorrem três tipos de chuvas: 
frontal, orográfica e convectiva (ou de verão): 

 
 
A chuva demonstrada na figura é do tipo: 
a) Convectiva – atingindo altitudes elevadas, a 

temperatura aumenta e o vapor se condensa em 
gotículas que permanecem em suspensão. O ar fica 
mais denso, desce frio e seco para a superfície e inicia 
novamente o ciclo convectivo.  

b) De verão ou convectiva – são causadas pela ascensão 
ou pela descida lenta (subsidência) do ar. O ar mais 
próximo da superfície terrestre se aquece e ascende na 
atmosfera ao atingir camadas mais frias da troposfera.  

c) Frontal – geralmente ocorre em zonas de contato entre 
duas massas de ar com características semelhantes. 
Logo, inicia processo de condensação do vapor e a 
precipitação da água na forma de chuva. 

d) Frontal – esse tipo de chuva resulta do deslocamento 
horizontal e eventual choque entre massas de ar com 
diferentes características de temperatura e pressão.  

e) Orográfica – barreiras no relevo levam as massas de ar 
a atingir grandes altitudes, o que causa queda de 
temperatura e condensação do vapor.  
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45. Observe com atenção o mapa a seguir: 

 
É CORRETO afirmar que esse mapa é uma representação 
cartográfica do seguinte fato geográfico:  
a) As principais bacias sedimentares. 
b) Os grandes domínios climáticos segundo a 

classificação de W. Koppen. 
c) As principais áreas de expansão agrícola. 
d) Os principais domínios morfoclimáticos do Brasil. 
e) Os espaços geoeconômicos. 
 

46. Cada tema abordado pela Geografia pode ter a sua 
representação cartográfica correspondente. A escolha do 
modo como as informações serão representadas 
dependerá do tipo de dado destacado no mapa. Observe o 
tipo de informação privilegiada no mapa temático do Brasil 
a seguir. 

 
 
Trata-se do mapa  
a) físico. 
b) político. 
c) econômico. 
d) demográfico. 
 
 
 
 

IMAGEM PARA A QUESTÃO 46 

 
 

47. Esse mapa foi executado por Giacomo Gastaldi, em 1556 e 
editado na República de Veneza no ano de 1565. 
Considerando seu conhecimento sobre o território brasileiro 
e o que está representado no mapa, é correto afirmar que  
a) havia um bom conhecimento da fauna e da flora 

brasileiras, o que pode ser observado nas figuras 
desenhadas e na localização e distribuição dos animais 
e das formações vegetais. 

b) não era certo representar indígenas e brancos em 
interação, trocando bens florestais na zona litorânea, 
pois esse tipo de relação ocorreu no interior, onde se 
situavam as florestas. 

c) a representação correta do relevo e da hidrografia nas 
terras interiores revelava as ações de exploração do 
terreno, que estava preparando a ocupação das terras 
pelo colonizador. 

d) os detalhes do litoral revelam um maior conhecimento 
dessa parte do território, enquanto o interior 
representado era mais fruto de imaginação do que de 
conhecimento. 

e) o mapa representa, no limite do trecho conhecido (no 
poente), um vulcão em atividade, atualmente inativo. 

 
48. Nesta terça-feira (15/09/09), áreas de instabilidade que se 

deslocam pelo norte da Argentina devem chegar ao Brasil a 
partir da tarde e voltam a provocar pancadas de chuva no 
oeste e norte do RS, no centro-oeste de SC, no oeste do 
PR e no sul de MS, onde tem-se uma massa de ar quente e 
úmida. 
 
O texto acima refere-se à previsão do tempo para o dia 
15/09/09, realizada pelo Centro de Previsão do Tempo e 
Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais. Levando em consideração os dados 
apresentados, assinale a alternativa correta.  
a) A massa de ar quente e úmida que se encontra sobre o 

estado do Mato Grosso do Sul corresponde à massa 
tropical continental, geradora de chuvas em pancadas. 

b) A Frente Polar Atlântica, principal área de instabilidade 
da América do Sul meridional, é responsável pelas 
chuvas previstas no texto. 

c) As áreas de instabilidade são geradas por nuvens de 
desenvolvimento vertical, por isso a previsão de 
pancadas de chuva. 

d) O deslocamento da massa de ar tropical em direção a 
leste é que gera as áreas de instabilidade mencionadas 
no texto. 

e) As pancadas de chuva são típicas dos climas úmidos, 
muito bem representados pelas regiões mencionadas 
no texto. 
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FILOSOFIA 
 

49. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte; o 
contato de Sócrates paralisa e embaraça; leva a refletir 
sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção 
incomum: os temperamentais, como Alcibíades, sabem que 
encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, 
mas fogem porque receiam essa influência poderosa, que 
os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, 
muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua 
orientação. 

BRÉHIER, E. História da filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1977. 

 
O texto evidencia características do modo de vida socrático, 
que se baseava na: 
a) contemplação da tradição mítica. 
b) sustentação do método dialético. 
c) relativização do saber verdadeiro. 
d) valorização da argumentação retórica. 
e) investigação dos fundamentos da natureza. 
 

50. Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que 
surge desde o nascimento da cidade na Grécia antiga: a 
redação das leis. Ao escrevê-las, não se faz mais que 
assegurar-lhes permanência e fixidez. As leis tornam-se 
bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada a todos 
da mesma maneira.  
VERNANT, J . P. As origens do pensamento grego. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 1992 (adaptado) 

 
Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia antiga, 
ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o 
seguinte princípio: 
a) Isonomia — igualdade de tratamento aos cidadãos. 
b) Transparência — acesso às informações 

governamentais. 
c) Tripartição — separação entre os poderes políticos 

estatais. 
d) Equiparação — igualdade de gênero na participação 

política. 
e) Elegibilidade — permissão para candidatura aos 

cargos públicos. 
 

51. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que 
desejamos por ele mesmo e tudo o mais é desejado no 
interesse desse fim; evidentemente tal fim será o bem, ou 
antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento, 
porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, 
esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais 
apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades 
constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo 
pertença à arte mais prestigiosa e que mais 
verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a 
política mostra ser dessa natureza, pois é ela que 
determina quais as ciências que devem ser estudadas num 
Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender, e 
até que ponto; e vemos que até as faculdades tidas em 
maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, 
estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais 
ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o 
que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve 
abranger as das outras, de modo que essa finalidade será o 
bem humano. 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: Pensadores. São Paulo: Nova 
Cultural, 1991 (adaptado). 

 
Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a 
organização da pólis pressupõe que 
a) o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir 

seus interesses. 

b) o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os 
portadores da verdade. 

c) a política é a ciência que precede todas as demais na 
organização da cidade.  

d) a educação visa formar a consciência de cada pessoa 
para agir corretamente. 

e) a democracia protege as atividades políticas 
necessárias para o bem comum.   

 
52. Os andróginos tentaram escalar o céu para combater os 

deuses. No entanto, os deuses em um primeiro momento 
pensam em matá-los de forma sumária. Depois decidem 
puni-los da forma mais cruel: dividem-nos em dois. Por 
exemplo, é como se pegássemos um ovo cozido e, com 
uma linha, dividíssemos ao meio. Desta forma, até hoje as 
metades separadas buscam reunir-se. Cada um com 
saudade de sua metade, tenta juntar-se novamente a ela, 
abraçando-se, enlaçando-se um ao outro, desejando formar 
um único ser. 

PLATÃO. O banquete. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 

 
No trecho da obra O banquete, Platão explicita, por meio de 
uma alegoria, o 
a) bem supremo como fim do homem. 
b) prazer perene como fundamento da felicidade. 
c) ideal inteligível como transcendência desejada. 
d) amor como falta constituinte do ser humano. 
e) autoconhecimento como caminho da verdade. 
 

53. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, 
com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as 
coisas. Será mesmo necessário deter-nos e levá-la a sério? 
Sim, e por três razões: em primeiro lugar, porque essa 
proposição anuncia algo sobre a origem das coisas; em 
segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação; e 
enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em 
estado de crisálida, está contido o pensamento: Tudo é um. 

NIETZSCHE, F. Crítica moderna. In: Os pré-socráticos. São Paulo: Nova 
Cultural, 1999. 

 
O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento 
da filosofia entre os gregos? 
a) O impulso para transformar, mediante justificativas, os 

elementos sensíveis em verdades racionais. 
b) O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos 

seres e das coisas. A alternativa correta é a letra C.  
c) A necessidade de buscar, de forma racional, a causa 

primeira das coisas existentes. 
d) A ambição de expor, de maneira metódica, as 

diferenças entre as coisas. 
e) A tentativa de justificar, a partir de elementos 

empíricos, o que existe no real. 
 

54. O mito é uma leitura da natureza que o homem de um 
passado bem remoto e ainda hoje utiliza. Essa forma de 
conhecer tem como característica principal a 
a) Lógica  
b) Crítica 
c) Literatura 
d) Fantasia 
e) experiência 
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SOCIOLOGIA 

 
55. Marque somente a opção correta abaixo. 

A Sociologia, tradicionalmente, é a ciência que estuda a 
sociedade. Expressão abstrata, visto que não há uma 
definição precisa. Mas, a literatura indica que toda 
sociedade deriva de grupos sociais, compreendidos como 
―um agregado de seres humanos no qual existem relações 
específicas entre indivíduos que o compreendem e cada 
indivíduo tem consciência do próprio grupo e de seus 
símbolos‖. É necessário, portanto, que haja interação e 
identidade entre os membros do grupo. 

OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução à Sociologia. São Paulo: Ática, 
2008. 

 
Um exemplo de grupo social é (são) 
a) multidão em um domingo na praia. 
b) pessoas em uma fila de cinema. 
c) alunos em uma sala de aula. 
d) jovens em festival de música. 
e) indivíduos lendo jornal. 
 

56. Problemas de ordem na sala de aula com frequência 
resultam das dificuldades da formação de valores e atitudes 
dos alunos, em face das mudanças da vida social. 
Sobretudo no meio urbano, e com adolescentes, isso ocorre 
porque  
a) a família e a escola ganham mais importância que os 

grupos de vizinhança e a comunidade.  
b) os meios de comunicação e os grupos de colegas 

ganham muitas vezes, mais importância que a escola e 
a família.  

c) a família, a igreja e a comunidade ganham mais 
importância que os meios de comunicação e a 
vizinhança.  

d) a escola e os grupos de colegas ganham mais 
importância que os meios de comunicação e de 
informação.  

e) os grupos primários, como a família e o grupo de 
colegas, ganham mais importância que a televisão. 

 
57. Observe a figura a seguir. 

 
 

Ela apresenta um processo social básico, observado nas 
relações humanas, em diferentes sociedades. Sobre esse 
processo, é correto afirmar que 
a) por meio dele, as pessoas ou grupos buscam 

recompensas com o enfraquecimento ou a eliminação 
dos competidores. 

b) a competição é uma característica importante nesse 
processo, pois ela permite a busca de satisfação das 
necessidades em diferentes momentos da vida diária. 

c) o ajustamento entre as partes é importante para a 
obtenção de uma harmonia social temporária, uma vez 

que sua principal característica é a sanção por 
desobediência às normas sociais. 

d) é uma forma de interação social, na qual os indivíduos 
se empenham para a obtenção de um fim coletivo e 
comum, sendo, assim, imprescindível na constituição 
da maioria dos grupos sociais. 

e) se refere a um processo unidimensional e de sentido 
único por meio do qual indivíduos ou grupos migrantes 
minoritários seriam absorvidos pela sociedade de 
acolhimento, buscando juntos recursos naturais para a 
sobrevivência. 

 
58. Considere o texto. 

Hoje vivemos no começo do século XXI, em num mundo 
profundamente preocupante, porém repleto das mais 
extraordinárias promessas para o futuro. É um mundo 
inundado de mudanças, marcado por enormes conflitos, 
tensões e divisões sociais, como também pelo ataque 
destrutivo da tecnologia moderna, ao ambiente natural. 
Mesmo assim, temos possibilidades de controlar nosso 
destino e moldar nossas vidas para melhor, de um modo 

inimaginável para as gerações anteriores. Como esse 
mundo surgiu? Por que nossas condições de vida são tão 
diferentes daquelas de nossos pais e avós? Que direção as 
mudanças tomarão do futuro? Essas questões são a 
principal preocupação da Sociologia, um campo de estudo 
que consequentemente tem um papel fundamental na 
cultura intelectual moderna. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. Ed. Porto Alegre: Artimed, 2005. Página 
24 

A Sociologia procura responder aos questionamentos 
abordados no texto acima, pois 
a) tem por objetivo as atividades humanas ligadas à 

produção, circulação, distribuição e consumo de bens e 
serviços. Analisa a distribuição da renda num país, a 
política salarial e a produtividade de uma empresa. 

b) estuda e pesquisa as semelhanças e as diferenças 
culturais entre os vários agrupamentos humanos, 
assim como a origem e a evolução das culturas das 
organizações industriais.  

c) ocupa-se da distribuição de poder na sociedade, assim 
como da formação e do desenvolvimento das diversas 
formas de governo. 

d) tem por objetivo, a compreensão do mundo e do 
homem em sua totalidade. Tanto quanto o seu ser, 
tanto quanto o seu dever ser, ou seja, se caracteriza 
por uma abordagem universalizante da realidade. 

e) analisa a ação e o comportamento dos seres humanos, 
enquanto agentes sociais. Além de compreender os 
processos que interligam os indivíduos em associações 
e grupos, através de um método científico. 

 
59.  

Os seres humanos não vivem juntos apenas por 
escolha, mas porque a vida em sociedade é uma 
necessidade. Se alguém, por livre vontade, se isolasse 
numa ilha, com todos os recursos para sobrevivência, em 
pouco tempo sentiria falta de companhia e sofreria com a 
solidão, por não ter com quem compartilhar ideias, dar e 
receber afeto. Poderia até mesmo enlouquecer. Portanto, 
as pessoas satisfazem suas próprias necessidades vivendo 
em sociedade. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. Ed. Porto Alegre: Artimed, 2005. Página 
48. 

 
Sobre o processo de socialização,  
a) ocorre no momento em que o indivíduo, incorpora as 

normas e regras gerais de comportamento do grupo 
em que ele vive. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
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b) não está relacionado à regras pré-estabelecidas pois, 

este comportamento, é marcado pela sua 
unilateralidade. 

c) está relacionado a fatores como a linguagem e as 
formas de organizações coletivas que não interferem 
na formação do indivíduo. 

d) são métodos socioeducativos que permitem ao 
indivíduo ser independente do grupo em que vive, até a 
adolescência. 

e) considera a família como o único agente transmissor 
de valores que inserem o individuo em um determinado 
grupo ou comunidade. 

 
60. Marque somente a opção correta abaixo. 

 
Sobre a relação entre a revolução industrial e o surgimento 
da sociologia como ciência, é correto afirmar que 
a) a consolidação do modelo econômico baseado na 

indústria conduziu a uma grande concentração da 
população no ambiente urbano, o qual acabou se 
constituindo em laboratório para o trabalho de 
intelectuais interessados no estudo dos problemas que 
essa nova realidade social gerava. 

b) a migração de grandes contingentes populacionais do 
campo para as cidades gerou uma série de problemas 
modernos, que passaram a demandar investigações 
visando à sua resolução ou minimização. 

c) os primeiros intelectuais interessados no estudo dos 
fenômenos provocados pela revolução industrial 
compartilhavam uma perspectiva positiva sobre os 
efeitos do desenvolvimento econômico baseado no 
modelo capitalista. 

d) os conflitos entre capital e trabalho, potencializados 
pela concentração dos operários nas fábricas, foram 
tema de pesquisa dos precursores da sociologia e 
continuam inspirando debates científicos relevantes na 
atualidade. 

e) A necessidade de controle da força de trabalho fez com 
que as fábricas e indústrias do século XIX inserissem 
sociólogos em seus quadros profissionais, para 
atuarem no desenvolvimento de modelos de gestão 
mais eficientes e produtivos. 

 

BIOLOGIA 
 

61. Ecossistema é a unidade principal de estudo da ecologia e 

pode ser definido como um sistema composto pelos seres 
vivos (meio biótico) e o local onde eles vivem (meio 
abiótico). Analise o esquema abaixo que mostra os 
componentes de um ambiente onde vivem sapos e depois 
marque a alternativa que contém os números de 
componentes bióticos e abióticos, respectivamente. 

 
a) 4 e 8. 
b) 5 e 7. 
c) 6 e 7. 
d) 6 e 6. 
e) 4 e 8 
 
 

62. A cadeia alimentar é a transferência de energia ao longo de 
uma sequência alimentar. A energia inicial é proveniente do 
sol, convertida em energia química e armazenada em 
moléculas orgânicas que serão transferidas e incorporadas 
aos demais seres vivos da cadeia, aumentando sua 
biomassa. O início dessa sequência alimentar é realizada 
pelos: 
a) Fungos e bactérias que atuam como decompositores. 
b) Seres autotróficos que ocupam a última posição da 

cadeia alimentar. 
c) Seres onívoros que podem ocupar qualquer posição na 

cadeia alimentar. 
d) Seres herbívoros que são classificados como 

consumidores primários. 
e) Seres clorofilados que constituem a base da cadeia 

alimentar. 
 

63. A Escherichia coli, usualmente encontrada no trato 
intestinal dos seres humanos, é uma das bactérias mais 
estudadas. É considerada célula procariótica devido à: 
a) Ausência de membrana nuclear e mitocôndrias. 
b) Presença de apenas um cromossomo, com DNA 

associado a proteínas. 
c) Presença de ribossomos, estruturas envolvidas na 

síntese protéica. 
d) Nutrição heterotrófica 
e) Organização unicelular microscópica. 
 

64. Dentre os componentes celulares abaixo, pertencem 
exclusivamente à célula vegetal: 
a) Complexo de Golgi e retículo endoplasmático 
b) Mitocôndrias e ribossomas. 
c) Nucléolos e vacúolos 
d) Cloroplastos e membrana nuclear 
e) Cloroplastos e membrana celulósica. 
 

65. Do início da vida na Terra, até o aparecimento dos seres 
vivos atuais, aconteceram vários eventos, como por 
exemplo: 
I. formação das primeiras células; 
II. formação de moléculas orgânicas complexas; 
III. aparecimento de organismos capazes de produzir 

alimentos pela fotossíntese; 
IV. surgimento dos primeiros organismos aeróbicos. 
 
Marque a alternativa que indica a ordem mais aceita, 
atualmente, para o acontecimento desses eventos. 
a) I - II - IV – III 
b) II - III - IV – I 
c) I - IV - III – II 
d) II - I - III – IV 
e) II – IV – III – I 
 

66. Charles Darwin, além de postular que os organismos vivos 
evoluíam pela ação da seleção natural, também considerou 
a possibilidade de as primeiras formas de vida terem 
surgido em algum lago tépido do nosso Planeta. Entretanto, 
existem outras teorias que tentam explicar como e onde a 
vida surgiu. Uma delas, a panspermia, sustenta que: 

a) As primeiras formas de vida podem ter surgido nas 
regiões mais inóspitas da Terra, como as fontes 
hidrotermais do fundo dos oceanos. 

b) Compostos orgânicos simples, como os aminoácidos, 
podem ter sido produzidos de maneira abiótica em 
vários pontos do planeta Terra. 

c) Bactérias ancestrais podem ter surgido por toda a 
Terra, em função dos requisitos mínimos necessários 
para a sua formação e subsistência. 

d) A capacidade de replicação das primeiras moléculas 
orgânicas foi o que permitiu que elas se difundissem 
pelos oceanos primitivos da Terra. 
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e) A vida se originou fora do Planeta Terra, tendo sido 

trazida por meteoritos, cometas ou então pela poeira 
espacial. 

 

FÍSICA 
 
Uma carga elétrica oscilante emite energia na forma de 
ondas eletromagnéticas, capazes de viajar tanto através da 
matéria quanto no vácuo. Dependendo da sua frequência, 
uma onda eletromagnética recebe um nome especial. 
Quanto maior a sua frequência, mais energética é a 
radiação. 
 

 
 
As radiações ionizantes são aquelas que, ao interagirem 
com a matéria, não removem elétrons dos átomos do alvo 
e, portanto, não produzem íons. Caso uma radiação tenha a 
capacidade de arrancar elétrons do material sobre o qual 
incide, produzindo íons, ela é classificada como ionizante. 
 

 
 

67. (Gilson Rodrigues) Os sensores de presença podem 
funcionar de duas maneiras diferentes: por sensibilidade ao 
calor radiante ou ao movimento. Os sensores térmicos 
passivos captam a variação térmica e são calibrados de 
acordo com a temperatura do corpo humano. Assim, caso 
alguém entre no ambiente, provocando uma mudança 

repentina na temperatura ambiente, um alarme será 
automaticamente acionado. Os sensores de movimento, por 
sua vez, utilizam micro-ondas, como os radares rodoviários, 
para monitorar movimentações estranhas no recinto. Vale 
ressaltar que existem sensores de presença que aliam as 
duas tecnologias. 

Disponível em: https://blog.casashow.com.br (acesso em 01/02/2018). 

 
Os sensores de presença puramente térmicos detectam 
radiação que:  
a) encontra-se no mesmo intervalo de frequências 

utilizadas em exames de ressonância magnética. 
b) pode ser utilizada na esterilização de instrumentos 

cirúrgicos. 
c) tem energia compatível com a das radiações utilizadas 

na radioterapia. 
d) não tem energia suficiente para sensibilizar os 

receptores visuais humanos. 
e) pode promover efeitos fotoquímicos, como o 

bronzeamento da pele. 
 

68. Na natureza existem diversas formas de radiação, 
ionizantes e não ionizantes. As ionizantes possuem energia 
capaz de ionizar células; dentre elas destacam-se os raios 
X e os raios gama. As radiações não ionizantes não 
possuem energia suficiente para ionizar células. Dentre 
elas, podemos citar infravermelho, ondas de rádio e micro-
ondas.  
 
As informações apresentadas: 
a) apontam para a utilização de ondas de rádio no 

tratamento de alguns tipos de cânceres. 
b) permitem concluir que a radiação infravermelha pode 

ser utilizada na esterilização de instrumentos 
hospitalares. 

c) descartam a ideia de que a radiação gama possa 
causar algum tipo de efeito no DNA. 

d) justificam o temor de que a radiação emitida por 
aparelhos celulares possa produzir danos à saúde por 
alterações bioquímicas em tecidos. 

e) justificam a utilização de ondas sonoras ao invés de 
raios X no exame de ultrassonografia. 

 
69. (Gilson Rodrigues) Eratóstenes (285 - 194 a.C.) foi um 

matemático e astrônomo grego que nasceu em Cirene e 
morreu em Alexandria. Entre os anos de 276 e 194, ele 
viveu no Egito, onde chegou a ocupar o posto de 
bibliotecário-chefe da famosa Biblioteca de Alexandria. 
Conta-se que lá ele teria encontrado, em um velho papiro, 
indicações de que na cidade de Syene (atual Assuã), ao 
meio-dia do solstício de verão (o dia mais longo do ano, 21 
de junho, no Hemisfério Norte), o Sol situava-se a prumo, 
pois iluminava as águas profundas de um poço sem 
ocasionar a formação de sombra. Entretanto, Eratóstenes 
observou que, no mesmo horário e dia, as colunas verticais 
da cidade de Alexandria, localizada praticamente no mesmo 
meridiano que passava por Syene, projetavam sombras. 
 
A observação atribuída a Eratóstenes, mencionada no 
texto: 
a) pode ser utilizada como argumento que comprova a 

curvatura da superfície da Terra. 
b) evidencia o caráter ondulatório da luz. 
c) comprova que a luz tem velocidade muito alta, mas não 

infinita. 
d) descarta a natureza ondulatória da luz. 
e) só é possível se raios luminosos tiverem velocidades 

diferentes em relação a observadores em Syene e 
Alexandria. 
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70. Armas Poderosas M-16 e AK-47, o sonho de consumo dos 

bandidos As armas mais utilizadas pelos grandes 
traficantes de drogas e assaltantes de banco são os fuzis 
de assalto M-16 e AK-47. Esses fuzis são de fabricação 
militar (M-16 é norte-americano e o AK-47 é soviético 
adaptado pelos iraquianos) e já foram usados em grandes 
conflitos militares, sendo que ficaram mais conhecidos na 
guerra do Golfo Pérsico. É incrível o poder de fogo dessas 
armas, um projétil pode até esfacelar a cabeça de uma 
pessoa ou até mesmo amputar um membro. A tabela 
abaixo descreve as características do M-16. 

 

 
No Sistema Internacional de Unidades (SI) a massa, o 
comprimento e a velocidade inicial do projétil têm as 
respectivas unidades: 
a) g, kg, pés/s  
b) m , km/h,kg  
c) kg, m/s, km/h  
d) kg, m, m/s 
e) m/s,mg,km 
 

71. Um professor de física verificando em sala de aula que 
todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a 
fazer algumas afirmações para que eles refletissem e 
recordassem alguns conceitos sobre movimento. 

 
Das afirmações seguintes formuladas pelo professor, a 
única correta é: 
a) Pedro (aluno da sala) está em repouso em relação aos 

demais colegas , mas todos nós estamos em 
movimento em relação à Terra. 

b) Mesmo para mim (professor), que não paro de andar, 
seria possível achar um referencial em relação ao qual 
eu estivesse em repouso. 

c) A velocidade dos alunos que eu consigo observar 
agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer 
observador humano. 

d) Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está 
em repouso, em relação a nenhum referencial. 

e) O Sol está em repouso em relação a qualquer 
referencial. 

 
72. Em uma prova de 100 m rasos, o desempenho típico de um 

corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir: 

 
 
Em que intervalo de tempo o corredor apresenta 
ACELERAÇÃO máxima? 
a) Entre 0 e 1 segundo. 
b) Entre 1 e 5 segundos. 
c) Entre 5 e 8 segundos. 
d) Entre 8 e 11 segundos. 
e) Entre 9 e 15 segundos 
 

QUÍMICA 
 

73. De acordo com a teoria atômica de Dalton (1766–1844) 
assinale a alternativa correta. 
a) O átomo possui partículas de carga negativa que estão 

em órbita de um núcleo de carga positiva. 
b) No núcleo atômico existem partículas de carga nula, 

denominadas nêutrons. 
c) Átomos de elementos diferentes possuíam diferentes 

massas e propriedades. 
d) O átomo era uma esfera sólida que possuía partículas 

de carga negativa em sua superfície, semelhante a um 
―pudim de passas‖. 

e) Dois elétrons de mesmo spin não podem ser 
encontrados dentro de um mesmo orbital. 

 
74. Fogos de artifício utilizam sais de diferentes íons metálicos 

misturados com um material explosivo. Quando 
incendiados, emitem diferentes colorações. Por exemplo: 
sais de sódio emitem cor amarela, de bário, cor verde e de 
cobre, cor azul. Essas cores são produzidas quando os 
elétrons excitados dos íons metálicos retornam para níveis 
de menor energia. 
 
O modelo atômico mais adequado para explicar esse 
fenômeno é o modelo de: 
a) Rutherford. 
b) Rutherford-Bohr. 
c) Thomson. 
d) Dalton. 
e) Millikan. 
 

75. O átomo de Rutherford (1911) foi comparado ao sistema  
planetário: 
 
Núcleo............Sol 
Eletrosfera.......Planeta 
 
Eletrosfera é a região do átomo  que: 
a) contém as partículas de carga elétrica negativa. 
b) contém as partículas de carga elétrica positiva. 
c) contém nêutrons. 
d) concentra praticamente toda a massa do átomo. 
e) contém prótons e nêutrons. 
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76. Você está sentado no interior de um ônibus em movimento. 

De repente, ele freia bruscamente e você é projetado 
violentamente para frente. Isto ocorreu graças à 
propriedade geral da matéria denominada: 
a) densidade.  
b) inércia.  
c) impenetrabilidade. 
d) volume.  
e) elasticidade. 
 

77. São propriedades gerais da matéria: 
a) estado físico, sabor e cor.  
b) ponto de fusão, cor e inércia.  
c) elasticidade, inércia e divisibilidade.  
d) densidade, cor e impenetrabilidade.  
e) sabor, divisibilidade e densidade. 
 

78. (ML)- Observe a imagem abaixo: 

 
 
Essas figuras representam densímetros como aqueles 
utilizados em postos de gasolina. O primeiro contém etanol 
puro (d = 0,8 g/cm3). Dos dois restantes, um está cheio de 
etanol e água (d = 1,0 g/cm3), e o outro, de etanol e 
gasolina (d=0,7 g/cm3). Com base nessas informações é 

possível afirmar que: 
a) no densimetro I encontramos as duas esferas na 

mesma densidade do liquido 
b) no densimetro II encontramos as duas esferas com 

densidade superior a 1g/cm
3
 

c) no densimetro II encontramos a esfera preta com 
densidade igual a mistura 

d) no densimetro III encontramos as duas feras com 
densidade superior da mistura 

e) no densimetro III as duas esferas têm a mesma 
densidade que a mistura 

 

INGLÊS 
 

 
 

79. A reportagem anunciada na tirinha: 
a) Mostra a relação direta entre obesidade e consumo de 

produtos calóricos. 
b) Divulga estudo científico com o objetivo de mudar o 

comportamento da audiência 
c) Estimula o uso das redes sociais para divulgar 

produtos dos patrocinadores. 
d) Revela que 70% das pessoas com sobrepeso são 

sedentárias. 
e) Demostra indiferença com relação ao tema 

THE WEATHER MAN 

They say that the British love talking about the weather. 
For other nationalities this can be a banal and boring subject 
of conversation, something that people talk about when they 
have nothing else to say to each other. And yet the weather 
is a very important part of our lives. That at least southwest 
of England. Here employees – and computers – supply 
weather forecasts for much of the world. 

Speak Up. Ano XXIII, no 275. 

 
80. Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra 

a) as diferenças e as particularidades culturais no uso de 
uma língua. 

b) o aborrecimento do cidadão brit nico ao falar sobre 
banalidades. 

c) a falta de ter o que falar em situações de avaliação de 
línguas. 

d) a import ncia de se entender sobre meteorologia para 
falar inglês. 

e) o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se 
comunicar em inglês. 

 

 
81. A que experiencia o autor do post acima faz referência 

a) Aos amigos dos tempos do ensino médio 
b) Ao bullying 
c) Aos professores 
d) Ao período de provas 
e) Aos bons tempos que não voltam mais. 
 

82. Qual o motivo pelo qual o autor se sente agradecido 
a) Por todos dias difícies devido a muitos trabalhos da 

escola 
b) por todo o sofrimento que os colegas de sala fizeram 

ele passar e isso o tornou mais forte 
c) Pelo tratamento recebido pelos professores 
d) Pela amizade obtida na época do ensino médio 
e) Pela vida que é surpreendente 
 

83. Quais pronomes e a forma do verbo ―be‖ melhor completam 
a passagem abaixo. 
 

― Karen, be careful  with ___________material, my books 
_______in your backpack, please give them to Julia 
,____________needs them to study. 
a) your, my, her 
b) your, are, she 
c) they, my, your 
d) you, your, my 
e) he, she, I 
 

84. Quais as formas do verbo ―BE‖ correspondentes aos 
pronomes abaixo 

I, SHE, HE,  IT, YOU, THEY, WE 
a) is am are is are am is 
b) am is is are is are are 
c) am is is is are are a re 
d) am is is is are are is 
e) is am is is are are are 
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WhatsApp es una aplicación de 

mensajería instantánea, actualmente 
gratuita, para teléfonos inteligentes, 
que envía y recibe mensajes mediante Internet, 
complementando servicios de correo electrónico, 
mensajería instantánea, servicio de mensajes cortos o 
sistema de mensajería multimedia. Además de utilizar la 
mensajería en modo texto, los usuarios de la libreta de 
contacto pueden crear grupos y enviarse mutuamente, 
imágenes, vídeos y grabaciones de audio. Según datos de 
2016 supera los 1,000 millones de usuarios. 

El 19 de febrero de 2014 la aplicación fue comprada por 
la empresa Facebook por 19 000 millones de dólares (de 
los cuales 12 000 millones corresponden a acciones de 
Facebook y el resto en efectivo). A principios de octubre se 
anuncia la compra definitiva de WhatsApp por Facebook 
por valor de 21 800 millones de dólares. Sólo unas 
semanas después de la compra, Whatsapp anunció tener 
capacidad para realizar video llamadas en el verano del 
mismo año. 
 

79. De acordo com o texto 
a) o aplicativo WhatsApp é útil para aproximar os que 

vivem em países ou regiões diferentes, diminuindo as 
fronteiras e barreiras, permitindo assim mais um 
avanço no processo de globalização  

b) a empresa Facebook comprou o aplicativo WhatsApp 
por mais de US$ 21 bilhões – 12 bilhões em ações da 
empresa e o restante em dinheiro 

c) hoje o antigo dono do WhatsApp possui ações da 
empresa Facebook 

d) o Facebook comprou o WhatsApp, aplicativo de 
mensagem instantânea, que cobra cerca de US$ 2,99 
por mês para que seus usuário utilizem o serviço 

e) o WhatsApp não envia mensagens de áudio 
 

 
“En mi trabajo, me sustituyeron por una aplicación de 

móvil que creó un adolescente.” 

 
80. Considere a imagem a cima e marque a opção correta.  

a) O adolescente substitui o homem no trabalho.  
b) A maioria dos adolescentes não é capaz de produzir 

aplicações móveis.  
c) As aplicações móveis não são eficazes.  
d) O paciente está sem trabalho. 
e) O paciente está muito feliz. 
 

―Según el estudio de G DATA, las amenazas a los 
teléfonos móviles, smartphones y demás son 
desproporcionadas y se esconde tras ellas el interés por 
vender herramientas específicas para  combatir  una 
supuesta pandemia global inexistente‖. 

 

81. De acordo com o texto, é correto afirmar que: 
a) As pessoas que usam celular se arriscam a contrair um 

vírus e ficar doente gravemente. 
b) Há uma justificativa pelo alarme sobre o vírus para 

celulares, pois as incidências registradas aumentaram. 
c) O estudo de G DATA alerta para o perigo de uma 

pandemia global que foi anunciada pelas empresas 
que desenvolveram antivírus. 

d) O estudo de G DATA constatou que o vírus para 
celulares é uma realidade com a que os usuários têm 
que se preocupar. 

e) As ameaças aos celulares é um artificio comercial para 
a venda de antivírus. 

 

 
 

82. Larousse, famosa editora de enciclopédias e dicionários, 
tem como slogan atual de suas campanhas a seguinte frase 
―Conocer tu idioma te cambia la vida‖.  O texto acima traz 
uma crítica  
a) à substituição da letra q na escrita, provocada pela 

tendência de acelerar a comunicação em redes sociais. 
b) à pobreza na escrita que foge dos padrões gramaticais. 
c) às pessoas que tem tendência a depressão.  
d) aos que costumam isolar-se da sociedade. 
e) ao ―internetês‖ que despreza a gramática normativa 
 

LULA SANCIONA UNA LEY PARA METER A BRASIL EN 
LAS GRANDES RUTAS TURÍSTICAS DEL MUNDO 

[…] 
"Una persona sólo sale (de su país) para visitar un lugar 

si tiene informaciones al respecto y maneras de llegar hasta 
allá. Pero eso no depende apenas del Ministerio de 
Turismo. Creo que es necesario un movimiento de 
movilización nacional para la cuestión", afirmó Lula durante 
la sanción de la ley.  

[…] 

 
83. O uso de ―comillas‖ no parágrafo do texto se explica por 

que: 
a) Separa a voz de Lula da voz do autor. 
b) Agrega dados complementários. 
c) Destaca um fragmento da lei. 
d) Coloca em evidência as palavras do autor do texto. 
e) As palavras estão com sentido conotativo. 
 

84. A imagem adverte que temos que:  
a) Ser heróis do nosso planeta.  
b) Participar mais do carnaval.  
c) Devemos doar sangue, doar vida.  
d) Evitar a poluição sonora no mundo.  
e) Ter cuidado com as crianças. 


