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Verifique se este caderno está completo, da página 3 à 28. 

Qualquer irregularidade, comunique o examinador. 

 

 

Cada questão tem cinco alternativas: a – b – c – d – e.  

Somente uma alternativa é correta. 

 

 

As respostas deverão ser marcadas neste Caderno de Testes  e depois assinaladas 

na Folha de Respostas , conforme as instruções que serão dadas pelo examinador. 

 

 

Exemplo: 

 

0. 
2
1  de 10 corresponde a 

 

a. 2. 

b. 4. 

c. 5. 

d. 8. 

e. 9. 

 

 

A alternativa c é a única correta. 

 

 

Não vire a página. Aguarde a orientação do examinador.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A  
 
 
O poema abaixo se refere à questão 1. 
 

Confidência do Itabirano 
 

Alguns anos vivi em Itabira. 

Principalmente, nasci em Itabira. 

Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro. 

Noventa por cento de ferro nas calçadas. 

Oitenta por cento de ferro nas almas. 

E esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação. 
 
A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, 

vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. 

E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, 

é doce herança itabirana. 
 
De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço: 

este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval; 

este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas; 

este orgulho, esta cabeça baixa… 
 
Tive ouro, tive gado, tive fazendas. 

Hoje sou funcionário público. 

Itabira é apenas uma fotografia na parede. 

Mas como dói! 
 

Fonte:  ANDRADE, C. D. Disponível em: <http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/confidencia- do-itabirano/ >. 

Acesso em: 15 jun. 2016. 
 

1. Qual é o núcleo temático do poema? 
 
a. A saudade de casa. 

b. As crenças religiosas. 

c. O sofrimento amoroso. 

d. As noites estreladas. 

e. O amor de uma mulher. 
 
2. Leia as palavras. 
 

Tatuapé Saúva Paralelepípedo 
 

Assinale a alternativa em que as palavras obedecem, respectivamente, às mesmas regras de 

acentuação das palavras do quadro. 
 

a. Sofá;  Paraíba;  mágica. 

b. Anedotário;  ataúde;  tórax. 

c. Ótimo;  ilusório;  hífen. 

d. Parabéns;  jataí;  órfão. 

e. Jiló;  relógio;  túnel. 
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O anúncio abaixo se refere à questão 3. 
 

 

  
Fonte:  Disponível em: <http://migre.me/wB58b >. Acesso em: 02 abr. 2017. 

 

3. Para que o anúncio esteja de acordo com as regras-padrão de regência verbal, as lacunas são 

preenchidas, respectivamente, com 
 

a. à – ao – com 

b. a – ao – de 

c. à – no – de 

d. a – no – com 

e. à – ao – de 
 

O texto abaixo se refere à questão 4. 
 

Nunca pude entender a conversação que tive com uma senhora, há muitos anos, contava eu 
dezessete, ela trinta. Era noite de Natal. Havendo ajustado com um vizinho irmos à missa do galo, 
preferi não dormir; combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. 

A casa em que eu estava hospedado era a do escrivão Meneses, que fora casado, em primeiras 
núpcias, com uma de minhas primas. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me 
bem, quando vim de Mangaratiba para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Vivia 
tranquilo, naquela casa assobradada da rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns 
passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e duas escravas. Costumes velhos. Às 
dez horas da noite toda a gente estava nos quartos; às dez e meia a casa dormia. Nunca tinha ido ao 
teatro, e mais de uma vez, ouvindo dizer ao Meneses que ia ao teatro, pedi-lhe que me levasse 
consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta, e as escravas riam à socapa; ele não respondia, 
vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um 
eufemismo em ação. (...) Conceição padecera, a princípio, com a existência da comborça; mas, afinal, 
resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito. 

Boa Conceição! Chamavam-lhe “a santa”, e fazia jus ao título, tão facilmente suportava os 
esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes 
lágrimas, nem grandes risos. No capítulo de que trato, dava para maometana; aceitaria um harém, com 
as aparências salvas. Deus me perdoe, se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio 
rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal 
de ninguém, perdoava tudo. Não sabia odiar; pode ser até que não soubesse amar. 

 
Fonte:  ASSIS, M. Missa do Galo . Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/ 

DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1931 >. Acesso em: 20 fev. 2016. 
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4. De acordo com o contexto, é correto afirmar que 
 
a. a segunda esposa de Meneses, Conceição, era uma senhora de idade, reservada, hostil e diligente. 

b. as pessoas dormiam cedo por ser costume da época, por isso Meneses ia divertir-se com os amigos. 

c. Meneses apreciava o teatro como cultura, por essa razão era de costume frequentar esse local. 

d. Meneses tinha aversão à sogra pelo fato de ela fingir acreditar que ele ia ao teatro. 

e. o anúncio da ida ao teatro por Meneses significava que ele ia encontrar-se com a amante. 

 

A tirinha abaixo se refere à questão 5. 
 

  
Fonte:  Disponível em: <http://www.garotasgeeks.com/personagem-da-semana-ma falda >. Acesso em: 12 jan. 2016. 

 
5. No contexto, Mafalda 
 

I. evidencia a opinião que tem da mãe, ao considerá-la uma mulher fracassada e insignificante. 

II. acredita no estudo como meio de romper com o estereótipo da mulher preparada para afazeres 

domésticos. 

III. demonstra rebeldia ofendendo os costumes da mãe, já que não aceita o fato de ser obrigada a 

frequentar a escola. 

IV. imagina, erroneamente, ter confortado a mãe ao informar que iria dedicar-se com afinco aos 

estudos. 
 

Estão corretas apenas as afirmativas 
 

a. I  e  II. 

b. II  e  III. 

c. I,  II  e  IV. 

d. II,  III  e  IV. 

e. I,  III  e  IV. 
 

O texto abaixo se refere à questão 6. 
 

Alice no País das Maravilhas 
 

(...) 
Ao se aproximar do Gato de Cheshire, teve a surpresa de encontrar uma multidão em torno dele: 

____ (estava / estavam) o carrasco, Rei e Rainha discutindo, todos falando ao mesmo tempo, 
enquanto os demais guardavam absoluto silêncio e pareciam muito apreensivos. 

Assim que Alice apareceu, os três recorreram a ela para resolver a questão, e repetiram-lhe seus 
pontos de vista, embora, como falavam todos ao mesmo tempo, lhe tenha parecido realmente muito 
difícil entender ao certo o que estavam dizendo. 

O ponto de vista do carrasco era que não se podia cortar uma cabeça fora a menos que houvesse 
um corpo do qual cortá-la; que nunca tinha feito coisa parecida antes e não ia começar naquela altura 
da sua vida. 
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O ponto de vista do Rei era que tudo que tinha cabeça podia ser decapitado, e que o resto era 
despautério. 

O ponto de vista da Rainha era que, se não se tomasse uma medida a respeito imediatamente, 
mandaria executar todo mundo, sem exceção (foi esta última observação que deixou todo o grupo tão 
sério e preocupado). 

A única coisa que ocorreu a Alice foi dizer: “Ele é um dos que ____ (pertence / pertencem) à 
Duquesa; deveriam perguntar a ela”. 

“Ela está na prisão! Traga-a aqui!”, disse a Rainha ao carrasco. E o carrasco partiu como uma 
flecha. 

A cabeça do Gato começou a sumir assim que o carrasco se foi e, quando ele chegou de volta 
com a Duquesa, já sumira por completo; diante disso o Rei e o carrasco puseram-se a correr 
freneticamente para cima e para baixo à procura dela, enquanto parte do grupo ____ (voltava / 
voltavam) ao jogo. 

(...) 
 

Fonte:  adaptado de: Disponível em: <https://www.passeidireto.com/arquivo/6286366/alice- no-pais-das- 

maravilhas--atraves-d---carroll_-lewis/13 >. Acesso em: 30 maio 2016. 
 

6. Analise as afirmações a seguir quanto à concordância verbal. 
 

I. A primeira lacuna pode ser preenchida com as formas “estava” ou “estavam”, porque o sujeito 
posposto ao verbo pode concordar com o núcleo mais próximo. 

II. A segunda lacuna deve ser preenchida obrigatoriamente com “pertencem”, porque o sujeito 
formado pela expressão “um dos que” deve assumir a forma plural. 

III. A terceira lacuna pode ser preenchida com as formas “voltava” ou “voltavam” porque o sujeito é 
formado por uma expressão partitiva seguida de substantivo no plural. 

 
Está correto o contido em 

 
a. I,  apenas. 

b. III,  apenas. 

c. I  e  II,  apenas. 

d. II  e  III,  apenas. 

e. I,  II  e  III. 
 

O soneto abaixo se refere à questão 7. 
 

Soneto de Fidelidade 
 

De tudo ao meu amor serei atento 

Antes, e com tal zelo , e sempre, e tanto 

Que mesmo em face do maior encanto 

Dele se encante mais meu pensamento. 
 
Quero vivê-lo em cada vão momento 

E em seu louvor  hei de espalhar meu canto 

E rir meu riso e derramar meu pranto 

Ao seu pesar  ou seu contentamento 
 

 E assim, quando mais tarde me procure 

Quem sabe a morte, angústia de quem vive 

Quem sabe a solidão, fim de quem ama 
 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 

Que não seja imortal, posto que  é chama 

Mas que seja infinito enquanto dure. 

 

Fonte:  MORAES, V. Poesia completa e prosa . Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1987. 
 
7. Considerando o contexto, as palavras em destaques significam, respectivamente, 
 

a. dedicação;  hino;  pesadelo;  uma vez que. 

b. cuidado;  encômio;  desgosto;  já que. 

c. amizade;  hino;  prazer;  porque. 

d. companheirismo;  esplendor;  prazer;  porém. 

e. empenho;  encômio;  desgosto;  enquanto. 
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O poema abaixo se refere à questão 8. 
 

Epigrama 
 

Que falta nesta cidade?... Verdade. 
Que mais por sua desonra?... Honra. 
Falta mais que se lhe ponha?... Vergonha. 
(...) 
E que justiça a resguarda?... Bastarda. 
É grátis distribuída?... Vendida. 
Que tem, que a todos assusta?... Injusta. 
(...) 
A Câmara não acode?... Não pode. 
Pois não tem todo o poder?... Não quer. 
É que o Governo a convence?... Não vence. 
(...) 

 
Fonte:  MATOS, G. In: DIMAS, A. Gregório de Matos – Literatura comentada . São Paulo: Nova Cultural, 1988. 

 
8. De acordo com o contexto, o poema pertence ao período literário do 
 

a. Trovadorismo, devido às críticas aos acontecimentos da época. 
b. Romantismo, por apresentar um profundo pessimismo frente à realidade social. 
c. Realismo, já que analisa e questiona as altas camadas da sociedade. 
d. Modernismo, porque faz condenações irônicas e sarcásticas à burguesia. 
e. Barroco, por ridicularizar instituições e criticar a sociedade colonial brasileira. 

 
9. Considere estas sentenças. 
 

I. O delegado já possui provas bastantes para incriminar o réu. 
II. Achou que o horizonte estava um pouco mais baixo, porque em cima do deserto haviam centenas 

de estrelas. 
III. Fiquei meia surpresa com toda aquela situação que me fazia rememorar um passado não tão 

distante. 
IV. Mas quando chegaram os anos 80, o compositor Cazuza compôs a música Ideologia, já 

expressando o fim dos movimentos culturais e o avanço do individualismo. 
V. É necessária atenção aos problemas sociais mais urgentes do nosso país. 

 
Em relação às regras de concordância verbal e nominal, estão corretas apenas as sentenças 
 
a. I  e  II. 
b. II  e  III. 
c. III  e  IV. 
d. I  e  IV. 
e. I  e  V. 

 

Os textos abaixo se referem à questão 10. 
 

Texto I 
 

A quem devemos obedecer? 
 

No Capítulo 7 deste livro, lemos o texto bíblico de Efésios 6:1-3. Ali diz que os filhos devem 

obedecer ____ pais. (...) Sabe o que quer dizer estar “em união com o Senhor”? – Os pais que 

estão em união com o Senhor ensinam os filhos a obedecer ____ leis de Deus. 

(...) 
 

Fonte:  adaptado de: Disponível em: <http://wol.jw.org/pt/wol/d/r5/lp-t/1102003048 >. Acesso em: 06 jun. 2016. 
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Texto II 
 

Fiz a primeira coisa que um homem como eu faria numa situação dessas. Berrei como uma 

gazela no cio. É importante contar que um homem como eu tem um ponto fraco: ojeriza ____ 

baratas!!! 
 

Fonte:  CORTEZ, R. Meu azar com as mulheres . Disponível em: <https://books.google.com.br/books >. 

Acesso em: 06 jun.2016. 
 

10. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas quanto à regência verbal e nominal. 
 
a. aos – às – a 

b. os – às – de 

c. os – às – a 

d. os – as – de 

e. aos – as – de 
 
A figura abaixo se refere à questão 11. 
 

  
Fonte:  SAVIOLI, F. P. & FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação . São Paulo: Ática, 1996, p.134. 

 
11. Considerando o contexto, 

 
I. “vinho” destaca a embriaguez e a elegância presente na mulher. 

II. “dois pequenos goles de vinho” remete ao fato de que a mulher usa salto alto melhor quando bebe. 

III. “irresistivelmente” reforça a beleza da mulher exaltada pelo uso de sapato alto. 

IV. “alta” tem duplo sentido, remetendo à elegância da mulher proporcionada pelos sapatos e à 

embriaguez causada pelo vinho. 

V. “calçado” transmite a ideia de exaltar a beleza feminina e a alegria provocada por beber vinho em 

excesso. 
 
Estão corretas apenas as afirmações 
 
a. III  e  V. 

b. II  e  III. 

c. II  e  IV. 

d. III  e  IV. 

e. I  e  II. 
 

O texto abaixo se refere à questão 12. 
 

No Brasil, educar na área empreendedora significa buscar a realização da utopia, mas também 

destruir mitos que atuam como obstáculos. 
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Mito de que ser empreendedor é coisa para poucos, um saber impossível de ser transmitido e que, 

portanto, tem a natureza de dom. 

Mito da dependência, que leva as comunidades a se sentirem incapazes de mudar a realidade e 

promover o próprio desenvolvimento, porque este depende exclusivamente de quem detém o poder. 

(...) 

Mito de que seja possível construir uma vida sem riscos nem incertezas, o que limita a criatividade 

e inibe mudanças. 

No lado das utopias, desenvolver uma educação empreendedora no Brasil significa reconhecer a 

importância da nossa diversidade cultural, que nos enriquece como povo e nação, acreditar na nossa 

capacidade de protagonizar os nossos sonhos e construir o nosso futuro. Significa aumentar a nossa 

autoestima, a capacidade e o hábito cotidiano de nos indignar diante de iniquidades sociais. 

(...) 
 

Fonte:  Disponível em: <http://www.folhadecontagem.com.br/portal/index.php/ empreendedorismo-adams-auni/2509-

pedagogia-empreendedora.html >. Acesso em: 02 fev. 2016. 
 

12. Qual o núcleo temático do texto? 
 
a. A educação empreendedora. 

b. A construção do empreendedorismo. 

c. A diversidade cultural da sociedade empreendedora. 

d. Os hábitos cotidianos de um povo empreendedor. 

e. Os desafios da educação na área empreendedora no Brasil. 
 

O texto abaixo se refere à questão 13. 
 

O submarino nazista no Brasil 
 

Em janeiro de 1942, o Brasil cortou relações diplomáticas  com a Alemanha de Hitler. Os nazistas 
responderam de modo enfático : mandando uma frota de submarinos para a nossa costa. Sua missão 
era impedir o envio de suprimentos  dos EUA para a Europa, torpedeando os navios que passassem 
pelo Atlântico. O alvo principal era a marinha americana, mas também sobrou para nós: até o final da 
guerra, os nazistas afundaram 36 navios mercantes brasileiros (...). 
 

Fonte:  SCHWANKE, D. História. Super Interessante . São Paulo: Abril, out. 2014, p. 45. 
 

13. Mantendo o contexto, as palavras e a expressão destacadas podem ser substituídas, respectivamente, 

por: 
 
a. de mediação entre conflitos; brandamente; auxílios. 

b. discretas; de maneira empolada; empréstimos. 

c. de entendimento entre países; energicamente; provisões. 

d. elegantes; de modo afetado; alimentos. 

e. de títulos conferidos a um cargo; ressaltadamente; acréscimos. 

 

14. Leia os termos do quadro. 
 

Álcool  Amável  Caráter  Armazém  Buquê  
 

As palavras que seguem as mesmas regras de acentuação são, respectivamente: 
 
a. fôssemos; míssil; hambúrguer; abdômen; chalé. 

b. meteorológico; fusível; repórter; também; você. 

c. almíscar; pênsil; âmbar; retém; tripé. 

d. bússola; fé; mártir; iândom; três. 

e. túnel; escarcéu; zíper; vaivém; jacaré. 
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Os textos abaixo se referem à questão 15. 
 

Texto I 
 

(...) 
 

CAPÍTULO III – MODELO DE REGULAMENTO INTERNO DE TRA BALHO  
 

Dos Deveres, Obrigações e Responsabilidades do Emprega do 
 
Art. 3° – Todo empregado deve:  
 

a. Cumprir os compromissos expressamente assumidos no contrato individual de trabalho, com 

zelo, atenção e competência profissional; 

b. Obedecer às ordens e instruções emanadas de seus superiores hierárquicos; 

c. Sugerir medidas para maior eficiência do serviço; 

d. Observar a máxima disciplina no local de trabalho; 

(...) 
 

Fonte:  Disponível em: <http://www.silvestrin.com.br/silvestrin/trabalhista -e-previdenciario/modelo-de-regulamento-

interno-de-trabalho/ >. Acesso em: 31 mar. 2017. 
 

Texto II 
 

(...) 

Ficara sentada à mesa a ler o Diário de Notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, 

bordado a sutache, com largos botões de madrepérola; o cabelo louro um pouco desmanchado, com 

um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil 

bonito; a sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras; com o cotovelo encostado à mesa 

acariciava a orelha, e, no movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis de rubis miudinhos 

davam cintilações escarlates. 

(...) 
 

Fonte:  QUEIRÓS, E. Disponível em: <http://www.livros-digitais.com/eca-de-queiros/o-pri mo-basilio/1 >. 

Acesso em: 31 mar. 2017. 
 
15. Em relação às sequências discursivas predominantes, considere as afirmativas. 

 
I. O texto I é expositivo: sua finalidade é apresentar informações sobre um fato específico, 

enumerando suas características através de uma linguagem objetiva e concisa. 
II. O texto II é narrativo: relata uma situação, apresentando fatos e ações da personagem dentro de 

uma lógica espaço temporal. 
III. O texto I é injuntivo: direciona e orienta o leitor a respeito de como se deve fazer algo. 
IV. O texto II é descritivo: apresenta detalhes, de modo subjetivo, de uma personagem e da situação 

em que ela se encontra. 
 
Estão corretas apenas as afirmações 
 
a. III  e  IV. 
b. I  e  IV. 
c. I  e  II. 
d. II  e  IV. 
e. I  e  III. 
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O texto abaixo se refere à questão 16. 
 

Maracanaú em busca dos velhos ares  
 

“Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá...”, ou pelo menos tinha antes de as indústrias se 
instalarem por aqui! 

Antigamente, os versos de Gonçalves Dias retratavam muito bem o ambiente de nossa cidade, 
conhecida como “Terra dos maracanãs”. Contudo a urbanização fez com que lindas árvores e 
palmeiras fossem substituídas por colunas de concreto reforçado, o mato verdinho, pelo negro asfalto; 
e hoje sentimos nossos pulmões cheios de fumaça ao invés do ar puro de antes. Entretanto a 
industrialização trouxe consigo o crescimento urbano e econômico para Maracanaú. 

E justamente isso é que faz com que haja controvérsias entre os habitantes do município onde 
moro, pois a industrialização não trouxe somente os novos ares do progresso e desenvolvimento 
socioeconômico, trouxe justamente uma fumaça de poluentes para a população local. 

A indústria que mais causa polêmica entre os maracanauenses é uma empresa multinacional de 
um grupo australiano, produtora de pesticidas e herbicidas. Essa empresa é sempre alvo de 
manifestações populares, já que a matéria-prima utilizada na produção dos defensivos agrícolas tem 
em sua composição gases tóxicos que exalam fortes odores e causam diversos problemas de saúde à 
população dos bairros localizados nos arredores da indústria. 

Esses moradores acabam se dividindo em dois grupos: os que aprovam a permanência da 
indústria no município e os que a desaprovam. 

Para os que são a favor – incluindo os funcionários da empresa – se a fábrica fechasse, o índice 
de desemprego aumentaria, já que mais de 300 funcionários seriam demitidos. Além disso, o município 
perderia economicamente, pois a empresa paga uma grande quantia em impostos. Por outro lado, os 
moradores dos bairros adjacentes à indústria sofrem constantemente de náuseas, irritações, 
problemas respiratórios, dores de cabeça, entre outros problemas de saúde. Muitos habitantes já se 
mudaram para outras localidades por não aguentar mais conviver com a poluição; porém, aqueles que 
não podem trocar de bairro são obrigados a sentir constantemente o cheiro fétido dos produtos. 
 

Fonte:  COSTA, R. B. F. Disponível em: <http://static.recantodasletras.com.br/arquivos/4798 287.pdf >. 

 Acesso em: 16 maio 2016. 
 
16. Qual a sequência discursiva predominante no texto? 

 
a. Injuntiva, pois evidencia um apelo ou pedido. 
b. Argumentativa, pois faz a defesa de um ponto de vista. 
c. Descritiva, pois marca uma sucessão de acontecimentos. 
d. Narrativa, pois predomina a marca da temporalidade. 
e. Expositiva, pois conceitua e transmite informações. 
 

O poema abaixo se refere à questão 17. 
 

O capoeira 
 

– Qué apanhá sordado? 

– O quê? 

– Qué apanhá? 

Pernas e cabeças na calçada 
 

Fonte:  ANDRADE, O. Poesias reunidas . Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978. 
 

17. O poema pertence ao movimento 
 

a. Romântico, pois apresenta o nacionalismo e a simplicidade da linguagem. 
b. Clássico, devido ao rigor métrico e estrófico: equilíbrio e harmonia. 
c. Barroco, por causa dos questionamentos e do jogo de metáforas. 
d. Modernista, já que apresenta o verso livre e o desapego às regras gramaticais. 
e. Parnasiano, por apresentar pontuação rigorosa e o gosto pelo verso decassílabo. 
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A canção abaixo se refere à questão 18. 
 

Oceano 
 

Assim 

Que o dia amanheceu 

Lá no mar alto da paixão 

Dava pra ver o tempo ruir 

Cadê você? Que solidão! 

Esquecera de mim 
 

Enfim 

De tudo que há na terra 

Não há nada em lugar nenhum 

Que vá crescer sem você chegar 

Longe de ti tudo parou 

Ninguém sabe o que eu sofri 
 

Amar é um deserto 

E seus temores 

(...) 
 

Fonte:  DJAVAN. Disponível em: <http://www.vagalume.com.br/djavan/oceano.html#ixzz3 ZmI8zUAS>. 

Acesso em: 08 maio 2015. 
 

18. Na canção, 
 

I. “Dava pra ver o tempo ruir”, denota, por meio da personificação, que o tempo é um aliado do eu 

lírico. 

II. “Não há nada em lugar nenhum / Que vá crescer sem você chegar”, ao empregar a hipérbole, o 

autor busca valorizar a importância da presença do ser amado. 

III. “Amar é um deserto”, ao utilizar a metáfora, o autor apresenta uma comparação implícita, 

estabelecendo uma relação de semelhança entre os elementos amar e deserto. 
 
Está correto, apenas, o contido em 
 
a. I. 

b. II. 

c. I  e  III. 

d. II  e  III. 

e. I  e  II. 
 

O texto abaixo se refere à questão 19. 
 

O que significam as expressões dos gatos, segundo a  ciência 
 

Gatos são conhecidos por serem, digamos, menos simpáticos que cachorros. Um estudo realizado 

por cientistas da Universidade Lincoln, na Nova Zelândia, busca desmistificar essa ideia: segundo a 

pesquisa publicada no periódico Behavioural Processes, os felinos possuem expressões faciais das 

quais os humanos nem fazem ideia. 

Para entender melhor o comportamento, os cientistas fizeram um experimento com 29 gatos 

domésticos de um abrigo de animais no Canadá. Eles utilizaram um software chamado CatFACS 

(Sistema de Códigos de Ação Facial) para detectar até as mínimas alterações nas expressões dos 

gatos em momentos nos quais não estavam interagindo com humanos. 
Os pesquisadores perceberam que as expressões felinas oscilam entre interações tranquilas, 

medo e frustração. Isso quer dizer que, assim como seus donos, gatos expressam sentimentos mais 
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complexos do que felicidade ou tristeza: medo, raiva e ares de consideração (e conspiração) são 
algumas das emoções que os animais refletem. 

(...) 
Vale ressaltar que, por estarem em um abrigo de animais, os gatos analisados pela pesquisa 

podem ter sofrido violências que façam com que seus comportamentos não sejam necessariamente 
uma representação de todos os gatos. Os pesquisadores apontam também que o fato de os animais 
terem muitos pelos na cara pode afetar alguns dos resultados. Afinal, até quando são estudados os 
felinos gostam de manter um ar de mistério. 
 

Fonte:  Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/201 7/03/o-que-significam-expressoes-dos-gatos-

segundo-ciencia.html >. Acesso em: 30 mar. 2017. 
 

19. Depreende-se do texto que 
 
a. o homem discrimina os felinos por serem mais agressivos que os cães. 
b. aos gatos criados em abrigos para animais nunca terão a mesma expressão que os gatos domésticos. 
c. os felinos demonstram seu comportamento apenas quando não estão em contato com os humanos. 
d. os donos de gatos podem reconhecer facilmente as expressões de seus felinos. 
e. o estudo científico apontou expressões inéditas reveladas pelos gatos. 
 

O texto abaixo se refere à questão 20. 
 

Escrivã de Polícia socorre vítima de infarto na Del egacia 
 

Na última sexta-feira (28), a Sra. Joseni Schneider (41), foi até à sede da 18a SDP para registrar 
um boletim de ocorrência em face de agressão física e, no momento que era atendida, sofreu um mal-
estar, quase caindo ____ solo. 

(...) 
Na segunda feira (01) a Sra. Joseni retornou à delegacia e procurou pela chefia, desta vez para 

agradecer ____ atendimento recebido. 
Ao falar com o Delegado Rubens Miranda, ela expressou sua gratidão, abraçando ____ policial e 

afirmando que este era seu “anjo da guarda”. 
 

Fonte:  Disponível em: <http://www.dpi.policiacivil.pr.gov.br/modules/notic ias/article.php?storyid=3915 >. 

 Acesso em:10 jan.2015. 
 

20. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas quanto à regência verbal e 
nominal. 
 
a. ao – o – à 
b. no – pelo – a 
c. ao – o – a 
d. no – ao – à 
e. ao – ao – a 

 

 
M A T E M Á T I C A  

 

 

21. Uma pessoa precisa criar uma senha com 2 dígitos, utilizando apenas algarismos pares, sem 

repetição. Nessas condições, a quantidade de opções que ela terá é igual a  
 
a. 10. 

b. 12. 

c. 20. 

d. 25. 

e. 50. 
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22. Um professor decidiu fazer uma dinâmica em sala de aula. Para isso, usou um barbante para dividir a 

sala ao meio, pela sua diagonal, conforme a figura fora de escala a seguir. 
 
A partir dessa figura, qual a quantidade mínima de barbante, em 

metros, utilizada no desenvolvimento dessa dinâmica? 
 
a. 2. 

b. 7. 

c. 10. 

d. 12. 

e. 14. 

 

 
 

23. Uma formiga caminhou por uma estrutura metálica retangular, conforme figura sem escala a seguir. 
 
Se a trajetória realizada por essa formiga foi ABCDAC, qual a 

distância, em metros, percorrida por ela? 
 
a. 30 . 
 
b. 3 5 . 
 
c. 5 10 . 
 
d. 2  + 3  + 5 . 
 
e. 2 ( 2  + 3 ) + 5 . 

 

 

24. Uma sequência de n números naturais (n ímpar) está em progressão geométrica, de forma que o 

quociente entre o último termo e o termo central é 16; a posição ocupada pelo termo central é 

exatamente igual ao valor do primeiro termo da sequência e a razão é 2. 

Nessas condições, qual é o valor de n? 
 
a. 9. 

b. 8. 

c. 6. 

d. 16. 

e. 256. 

 
25. O cardápio de uma lanchonete apresenta 4 tipos de salgados assados, 3 tipos de salgados fritos e      

5 tipos de sanduíches. Para as bebidas tem-se 6 tipos de batidas e 5 tipos de sucos e, para as 
sobremesas, são 7 tipos de doces e 2 tipos de sorvete. 
Nesse contexto, quantas são as opções diferentes para escolher um lanche composto de um 
salgado/sanduíche, uma bebida e uma sobremesa? 
 
a. 12. 
b. 32. 
c. 104. 
d. 210. 
e. 1188. 
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26. As figuras que formam a Bandeira Nacional Brasileira são um retângulo, um losango e um círculo. 

Considerando algumas exigências da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), uma 

empresa decidiu fabricar uma bandeira com as medidas a seguir. A figura está fora de escala. 
 
De acordo essas medidas, qual a quantidade 

mínima de tecido, em cm2, necessária para cobrir 

apenas a parte escura dessa bandeira? 
 
a. 8.798. 

b. 14.000. 

c. 17.596. 

d. 19.202. 

e. 28.000. 

 
 

Fonte:  adaptado de: Disponível em: 

<http://www.inmetro.gov.br >. Acesso em: 07 jun. 2016. 
 

27. No projeto de construção da cobertura de um galpão industrial, medindo 25 m de largura, uma 
exigência do proprietário é que a altura da estrutura deve ser de 10 m, conforme figura a seguir. 
 

 

Dados:  5  = 2,2  e  AD = 4.DB. 

 

 
Para aproveitar a luz solar e economizar energia, o trecho BC será feito com uma estrutura de vidro. 
Qual é o comprimento aproximado, em metros, desse lado da cobertura? 
 
a. 11,0. 
b. 13,0. 
c. 15,0. 
d. 16,0. 
e. 22,0. 
 

28. Observe a sequência apresentada a seguir. 
 

Figura 1  Figura 2  Figura 3 

    

 

  
Supondo que essa sequência seja infinita, a lei que indica a quantidade de bolinhas na figura de 

número n será 
 

a. n2 + 8n. d. 
2

6n5n2 ++
. 

 

b. 
2

n6n5n 23 ++
. e. 

2
4n4n2 ++

. 

 

c. 
2

n4n4n 23 ++
. 
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29. Uma grande fazenda está sendo dividida em partes para diversificar a plantação. Sabendo que 
5
3

 da 

fazenda será destinada para fruticultura e que 
3
2

 desta área será exclusiva para plantação de 

macieiras, qual é a fração do total da fazenda que representará esta espécie de fruta? 
 

a. 
8
5

. d. 
15
1

. 

 

b. 
10
9

. e. 
5
2

. 

 

c. 
19
15

. 

 

30. Na tabela a seguir, está indicado o número de casos (y) de uma doença em função do tempo (t), em anos. 
 

t  (anos) y 

1 45 

2 75 

3 105 
 
Qual equação fornece o valor de y em função de t? 
 
a. y = 30 t. 

b. y = 45 t. 

c. y = 30 t + 15. 

d. y = 15 t + 30. 

e. y = 45 t + 15. 
 

31. Observe o gráfico fora de escala a seguir. 
 
 

 

 

 

A função representada é 
 
a. exponencial. 

b. logarítmica. 

c. polinomial do 1o grau. 

d. polinomial do 2o grau. 

e. trigonométrica. 
 

 

32. Ao projetar o telhado de uma casa, um arquiteto esboçou a figura a seguir. 
 
Sabendo que o triângulo ABC é retângulo em A, qual 

será a altura AH, em metros, do telhado projetado por 

esse arquiteto? 
 
a. 2,8. 

b. 3,6. 

c. 4,8. 

d. 5,0. 

e. 6,4.  
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33. Um designer deve elaborar a arte e estabelecer o custo para estampar um tênis, que deve conter três 

triângulos semelhantes, um grande, um médio e um pequeno. A especificação para o desenho diz que 

a razão entre os lados do triângulo grande e do triângulo médio deve ser igual a 
3
2

 e a razão entre os 

lados do triângulo grande e do triângulo pequeno deve ser igual a 
3
1

.  

O desenho ao lado representa o esboço inicial 

do artista, com algumas medidas de lados dos 

triângulos apresentadas. 

Sabe que para estabelecer o custo dos tênis, 

ele deve indicar a soma dos perímetros dos 

três triângulos. Então, considerando que o 

desenho será utilizado como referência, qual é 

a soma de perímetros (em cm) que o designer 

deve indicar a fim de que o custo seja 

determinado? 

 

 

a. 78,9. 

b. 54,0. 

c. 57,9. 

d. 52,2. 

e. 51,9. 
 

34. O gráfico a seguir mostra o número de desempregados no mundo, em milhões de pessoas, no período 

de 2000 a 2012. 
 

  
Fonte:  Disponível em: <https://www.publico.pt/economia/noticia/relatorio-d esemprego- oit-1581587 >. Acesso em: 23 jan. 2016. 

 
A partir dos dados mostrados nesse gráfico, conclui-se que a quantidade de pessoas desempregadas 

no mundo 
 
a. aumentou 9,8 milhões entre 2000 e 2005. 

b. aumentou 21,6 milhões entre 2008 e 2012. 

c. diminuiu entre 2011 e 2012. 

d. permaneceu a mesma entre 2006 e 2008. 

e. permaneceu a mesma desde o ano 2000. 
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35. Para revestir uma escultura, um artista plástico recorta círculos de 48 mm de diâmetro, a partir de 

placas quadradas de metal. Para o corte em cada placa, é necessário reservar 1 mm de cada lado do 

círculo, conforme indicado na figura. 
 
Considerando que serão utilizados 100 círculos dessas placas, qual é a 

quantidade mínima (em mm2) de material utilizado para confeccioná-los? 
 
a. 100. 

b. 1.808. 

c. 4.800. 

d. 5.000. 

e. 250.000. 

 
 

36. Do ponto mais alto, o proprietário observa toda extensão de sua propriedade que, ao fundo, faz divisa 

com um rio inacessível do seu lado. O esboço sem escalas a seguir mostra as informações contidas 

nos documentos iniciais da aquisição da fazenda. 
 

Dados:  13  ≅≅≅≅ 3,6;      19  ≅≅≅≅ 4,4;      37  ≅≅≅≅ 6,1;      31  ≅≅≅≅ 5,6. 
 
Qual é o comprimento, em quilômetros, da divisa que a fazenda 

forma com o rio, aproximadamente? 
 
a. 7,20. 

b. 8,80. 

c. 10,0. 

d. 11,2. 

e. 12,2. 

 

 
 

37. Ao propor uma atividade de artes, um professor pediu que seus alunos dividissem o quadro usando 
apenas triângulos semelhantes e retas paralelas. Um dos grupos apresentou o quadro a seguir com  
20 dm de comprimento por 10 dm de altura. 
 
A partir dessas informações, conclui-se que a altura 
do único triângulo branco desse quadro, em dm, é 
 
a. 0,62. 
b. 1,25. 
c. 2,00. 
d. 2,50. 
e. 3,33. 
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38. O tamanho (em polegadas) das telas de TV é medido pela diagonal. O gráfico a seguir mostra, para 

cada tamanho de tela, a quantidade de aparelhos vendidos por uma loja num determinado mês. 
 

  
De acordo com esse gráfico, qual foi a quantidade de televisores vendidos pela loja nesse mês? 
 
a. 71. 

b. 29. 

c. 171. 

d. 200. 

e. 42. 

 
39. Considere que um calendário, quando avistado de lado, tem suas três partes formando um triângulo 

equilátero, conforme figura a seguir. 
 
Sabendo que a altura do calendário é igual a 15 cm, 
quanto mede cada um dos lados do calendário em cm? 
 
a. 5 6 . 
 
b. 10 3 . 
 

c. 
2

310
. 

 
d. 15 2 . 
 

e. 
2

215
. 

 

Fonte:  Disponível em: <http://ladoa.biz/calendarios/ >. 

Acesso em: 11 maio 2015. 
 

40. Um arquiteto decidiu fazer a decoração da fachada de um prédio, usando pedra de mármore com o 

formato da figura a seguir. Além disso, ele também projetou colocar uma barra de inox ligando os 

pontos C e D, representada na figura pelo segmento CD. 
 

Dados:    sen 30° = 0,5;       sen 55° = 0,8;      sen 80°  = 0,98. 
 
Considerando que E é o ponto de encontro dos 

segmentos AB e CD, qual dos valores a seguir 

se aproxima mais da medida, em metros, da 

barra de inox necessária? 
 
a. 2,1. 

b. 3,7. 

c. 5,6. 

d. 7,7. 

e. 9,1.  
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F Í S I C A  
 

 

41. Um carro de massa 1.000 kg se desloca com velocidade de 108 km/h em uma rodovia, quando o 

motorista observa a presença de um radar a 250 m e aciona imediatamente os freios. Ele passa pelo 

radar com velocidade de 72 km/h. 

O módulo da força aplicada pelos freios sobre as rodas durante a frenagem, em N, vale 
 
a. 20. 

b. 1.000. 
c. 12.960. 
d. 36.000. 
e. 250.000. 
 

42. Em várias cidades da Europa, é possível perceber que nos telhados das casas existe uma roldana 

para que diferentes objetos possam ser erguidos e colocados dentro da habitação, pois, devido à sua 

arquitetura, as escadas são muito estreitas e não permitem a passagem de objetos de grande porte. 

Uma família que reside em uma dessas casas precisa colocar no andar superior um sofá que tem uma 

massa de 15 kg e, para facilitar o processo, deseja usar uma roldana extra para diminuir a força 

necessária para elevar o móvel, conforme o esquema ao lado. 
 
Nessas condições, a força (Ffinal) a ser empregada será igual a 
 
a. 150 N. 

b. 100 N. 

c. 75 N. 

d. 50 N. 

e. 25 N. 

 

 
 

43. Leia o trecho abaixo: 
 

Epiciclo é a órbita circular descrita por um planeta, enquanto o centro dessa órbita descreve outra, 

igualmente circular, ao redor da Terra. 
 

Fonte:  Disponível em: <http://educacao.uol.com.br/biografias/ptolomeu.jhtm >. Acesso em: 07 set. 2016. 
 
De acordo com os defensores da Teoria Geocêntrica, quem popôs a ideia de epiciclo para explicar o 

movimento aparente de “laçada” que os planetas Vênus e Marte descreviam ao serem vistos em 

diferentes dias no céu? 
 
a. Ptolomeu. 

b. Aristóteles. 

c. Copérnico. 

d. Galileu Galilei. 

e. Kepler. 
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44. Dois carros A e B, após atravessarem um cruzamento na cidade, deslocam-se seguindo uma trajetória 
perpendicular entre si. O carro A segue na direção vertical, sentido norte, enquanto que o carro B 
segue na direção horizontal, sentido oeste.  
A direção e o sentido da soma das velocidades entre os dois carros são 
 
a. horizontal para o oeste. 
b. diagonal a nordeste. 
c. vertical e para o norte. 
d. horizontal e para o leste. 
e. diagonal a noroeste. 
 

45. Os radares fixos são dispositivos utilizados em ruas e rodovias para flagrar um veículo que esteja 

trafegando acima da velocidade limite permitida naquela via. 
São compostos por três sensores magnéticos, fixados no solo, distantes alguns centímetros um dos 
outros, e uma câmera fotográfica, fixada em um poste, um pouco à frente desses sensores. 
Um veículo que esteja trafegando nessa via, ao passar pelo primeiro sensor, dispara o cronômetro de 
contagem de tempo. Ao atravessar o segundo sensor, o cronômetro é travado e, a partir do tempo 
transcorrido entre os dois sensores, um processador calcula automaticamente a velocidade média do 
veículo naquele trecho. 
Caso a velocidade tenha superado o limite permitido na via, é calculado o tempo entre o segundo e o 
terceiro sensor. Em se confirmando a velocidade alta, um sinal é emitido para a câmera fotográfica, 
que registra a imagem do veículo. 
Certo veículo, trafegando em uma avenida, cujo limite de velocidade é de 40 km/h, atravessa os dois 
primeiros sensores, distantes um do outro 75 cm, em um tempo de 0,05 segundo. 
Considerando essas condições e a confirmação de que a velocidade média entre o segundo sensor e 
o terceiro foi a mesma registrada entre o primeiro e o segundo, é correto afirmar que o motorista 
 
a. será multado, pois sua velocidade média foi de 150 km/h. 
b. será multado, pois sua velocidade média foi de 80 km/h. 
c. será multado, pois sua velocidade média foi de 54 km/h. 
d. prosseguirá sem multa, pois sua velocidade média foi de 30 km/h. 
e. prosseguirá sem multa, pois sua velocidade média foi de 15 km/h. 
 

46. Um pêndulo balístico consiste em um aparato formado por um bloco de massa M = 480 g preso por 
hastes de massa desprezível, podendo girar livremente sem atrito. 

Suponha que um projétil de massa m = 20 g, atinge o bloco, inicialmente em repouso. Após a colisão, 

o conjunto projétil + bloco sobe a uma altura máxima de 20 cm. 
 

 

Dado:  g = 10 m/s2. 

 
Determine a velocidade inicial (Vi), em m/s, do projétil. 
 
a. 2. 
b. 20. 
c. 50. 
d. 100. 
e. 500. 
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47. Grandezas escalares são definidas apenas por seu valor numérico e pela respectiva unidade de 

medida. As grandezas vetoriais, além dessas características, necessitam de direção e sentido para 

serem totalmente definidas. 

Um exemplo de grandeza escalar e de grandeza vetorial, respectivamente, é 
 
a. velocidade e deslocamento. 
b. deslocamento e velocidade. 
c. peso e massa. 
d. massa e peso. 
e. deslocamento e aceleração. 

 

 

Q U Í M I C A  

 

 

48. Quando se cozinham alimentos na água com sal, observa-se que se a mistura líquida é projetada para 

fora da panela e entra em contato com o queimador do fogão, a chama passa de azul para amarelo. 

Isso ocorre porque, quando aquecidos, os elétrons dos íons sódio presentes na solução salina saltam 

para um nível eletrônico de maior energia. Contudo, ao retornarem ao seu nível de origem, os elétrons 

emitem essa energia, sob a forma de luz. 

Essa mudança na cor da chama é facilmente explicada pelo modelo atômico de 
 
a. Thomson. 

b. Dalton. 

c. Rutherford. 

d. Bohr. 

e. Chadwick. 
 

49. Considere o balão transportado por Calvin no 1o e 2o quadrinhos. 
 

  
Fonte:  adaptado de: Disponível em: <http://www.humorcomciencia.com/wp-content/uploads/2 014/04/tirinha-calvin-

balao.png >. Acesso em: 25 maio 2016. 

 

Caso o garoto queira identificar o conteúdo desse balão, distinguindo-o da atmosfera à sua volta, 

deverá avaliar-lhe 
 
a. a cor. 

b. a massa. 

c. o volume. 

d. o estado físico. 

e. o ponto de ebulição. 
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O texto abaixo se refere à questão 50. 
 

Morte de Michael Jackson mostra perigo de usar remédios por conta própria 
 

Os remédios encontrados no corpo do cantor Michael Jackson são de uso controlado no Brasil, 

segundo anestesiologistas ouvidos pelo G1. (...) O propofol é o remédio mais aplicado para indução e 

manutenção de anestesias gerais. (...) “Assim que você administra o propofol, a pressão da pessoa cai 

e ela para de respirar por alguns segundos”, afirma o médico. 
 

Fonte:  Disponível em: <http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,MUL1279674-5 603,00-MORTE+DE+MICHAEL+JACKSON+ 

MOSTRA+PERIGO+DE+USAR+REMEDIOS+POR+CONTA+PROPRIA.ht ml>. Acesso em: 22 jan. 2015. 
 

50. O princípio ativo desse anestésico pode ser representado pela fórmula estrutural a seguir. 
 

Massas molares:       H = 1,0 g/mol;      C = 12,0 g/mol;      O = 16,0 g/mol. 
 
Considerando essa fórmula, determina-se que o percentual 

aproximado do elemento químico majoritário, em número de 

átomos, no propofol é igual a 
 
a. 9%. 

b. 10%. 

c. 16%. 

d. 17%. 

e. 21%. 

 

 
Os textos abaixo se referem à questão 51. 

 

Texto I 
 

As latas inteligentes gelam a bebida em 15 segundos, sem precisar de geladeira. No interior da 

lata existe uma serpentina contendo gás carbônico pressurizado. Ao abrir a lata, o gás é liberado, 
provocando o resfriamento da bebida.  
 

Fonte:  adaptado de: Disponível em: <http://migre.me/u69kE >. Acesso em: 12 jun. 2016. 
 
 

Texto II 
 

A piscina de champagne, localizada no norte da Nova Zelândia, tem esse nome por apresentar um 

efluxo constante de gás carbônico. Essa piscina é preenchida com um fluido geotermal supersaturado 

com compostos como orpimento (As2S3 – trissulfeto de arsênio) e estibnita (Sb2S3 – trissulfeto de 

antimônio), formando um precipitado de cor alaranjada . 
 

Fonte:  adaptado de: Disponível em: <http://imagens.tabelaperiodica.org/piscina-de-champ agne/>. Acesso em: 12 jun. 2016. 
 
 

Texto III 
 

Para eliminar o dióxido de carbono vindo da respiração dos tripulantes, as espaçonaves têm 

adaptados, no sistema de ventilação, recipientes com hidróxido de lítio, uma base capaz de 
remover o gás da atmosfera da nave . 
 

Fonte:  adaptado de: Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u 12947.shtml >. 

Acesso em: 12 jun. 2016.  
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51. Nesses textos, os trechos em destaque indicam, respectivamente, a ocorrência de fenômenos ____. 

Um dos aspectos que os distinguem entre si é ____. 
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas. 
 
a. químico, químico e físico – a reversibilidade do processo expressa no  texto III 

b. químico, físico e químico – o rearranjo entre os átomos expresso  no texto II 

c. físico, químico e físico – a mudança de propriedades expressa no texto I 

d. químico, físico e físico – o reagrupamentos das moléculas expresso no texto I 

e. físico, físico e químico – a produção de novas moléculas expressa no texto III 
 

52. Alguns dos elementos químicos pertencentes à família dos alcalinos-terrosos estão envolvidos em 

inúmeras aplicações relacionadas ao cotidiano, como, por exemplo, em rodas de liga leve e em fogos 
de artifício. 
Sobre esta família, considere as seguintes afirmações. 
 
I. O cálcio, por ter baixa energia de ionização, forma o calcário (CaCO3) que é utilizado como 

escorificante na produção do ferro. 

II. Os metais alcalino-terrosos representam os elementos da tabela periódica com configuração 

eletrônica terminada em ns1. 

III. O bário e o césio são metais alcalino-terrosos, utilizados em lâmpadas fluorescentes e lâmpadas 

infravermelhas, respectivamente. 

IV. Os metais alcalino-terrosos (exceto o Berílio), em presença de água, tendem a formar hidróxidos, 

com consequente liberação de gás hidrogênio. 
 
As afirmações que se relacionam corretamente a essa família são apenas 
 
a. I  e  IV. 

b. I,  II  e  IV. 

c. II  e  III. 

d. I  e  III. 

e. II  e  IV. 
 

A tirinha abaixo se refere à questão 53. 
 

  
Fonte:  adaptado de: O Estado de S. Paulo , Caderno 2, 20 fev. 2015. 

 

53. No segundo quadrinho, Calvin demonstra a pretensão de utilizar uma substância na confecção de um 

molde para o dente. Essa substância tem fórmula ____ e, quimicamente, classifica-se como ____. 
As lacunas completam-se, correta e respectivamente, com 
 
a. CaSO4 – ácido 

b. CaS – sal 

c. CaSO4 – sal 

d. CaS – óxido 

e. CaSO4 – óxido 
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54. Considere que um suco seja preparado com água filtrada, polpa de maracujá (sem sementes) e açúcar 

e que, antes de servi-lo, cubos de gelo, também feitos com água filtrada, sejam adicionados à bebida. 
Nessas condições, conclui-se que esse suco possui ____ componentes distribuídos em ____ fases. 
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas. 
 
a. 3 – 2 
b. 3 – 3 
c. 3 – 1 
d. 4 – 2 
e. 4 – 3 

 

 

B I O L O G I A  
 

 
55. Leia o trecho abaixo: 
 

Os ciclos biogeoquímicos são processos naturais que reciclam elementos em diferentes formas 
químicas do meio ambiente para os organismos e vice-versa. Água, oxigênio, nitrogênio, carbono  e 

outros elementos percorrem estes ciclos, unindo os componentes vivos e não-vivos do planeta. 
 

Fonte:  adaptado de: Disponível em: <http://www.webartigos.com/artigos/qual-a-importanci a-dos-ciclos- 

biogeoquimicos-para-a-manutencao-da-vida/29176/#ixz z4L4kYTuKd >. Acesso em: 23 set. 2016. 
 

A ciclagem do elemento destacado no texto é fundamental para o equilíbrio do planeta, porque 
 
a. envolve o controle da temperatura média da Terra. 
b. inibe a geração de derivados da queima de combustíveis fósseis. 
c. estimula a fotossíntese ininterrupta das algas e vegetais. 
d. se relaciona ao fenômeno conhecido como inversão térmica. 
e. abrange os organismos biofixadores em seu ciclo. 
 

56. Analise as afirmações sobre medidas de cuidados com o corpo. 
 
I. De todos os métodos anticoncepcionais, apenas as camisinhas, masculina ou feminina, se 

corretamente usadas, oferecem proteção contra a AIDS e demais DSTs. 

II. A tabelinha, método comportamental, em que se calcula a data provável da ovulação e o casal não 

têm relações sexuais nesse dia, nem nos dias que a antecedem e que se seguem a ela, funciona 

bem em todas as mulheres, motivo pelo qual é muito recomendada para evitar a gravidez na 

adolescência. 

III. A pílula anticoncepcional é um método para evitar gravidez precoce e DSTs, e pode ser tomada 

sem nenhuma orientação médica. 

IV. Segundo a SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia), a obesidade é fator de 

risco para uma série de doenças, já que o obeso tem mais propensão a desenvolver problemas 

como hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, entre outras, por ser sedentário e ter 

maus hábitos alimentares. 

V. Ouvir música em alto volume, usando o fone de ouvido por um longo período, pode prejudicar a 

audição. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas 
 
a. I,  II  e  III. 

b. I,  II  e  IV. 

c. I,  IV  e  V. 

d. II,  III  e  V. 

e. III,  IV  e  V. 
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57. Analise a pirâmide alimentar a seguir. 
 

  
Fonte:  Disponível em <http:// www.sorasoraia.blogspot.com >. Acesso em: 28 fev. 2015. 

 

Sabendo que as cadeias e teias alimentares são representações da dinâmica das relações entre 

organismos de um ecossistema, por suas características, essa pirâmide representa 
 
a. o peso seco transferido para cada nível trófico. 

b. a massa de organismos vivos em cada nível trófico. 

c. o número de organismos vivos em cada nível trófico. 

d. a energia acumulada em cada nível trófico. 

e. a taxa de extinção em cada nível trófico. 
 

A figura abaixo se refere à questão 58. 
 

Representação da divisão dos países com base em crit érios socioeconômicos  
 

  
58. Analise as afirmativas sobre o fenômeno socioeconômico representado no mapa. 

 
I. Países pouco ou não industrializados, com economias centradas basicamente no setor primário e 

má distribuição de renda são características marcantes dos países do norte. 

II. A regionalização socioeconômica do espaço mundial regionaliza o planeta classificando-o em 

países de primeiro mundo (capitalistas desenvolvidos), segundo mundo (de economia planificada 

ou socialistas) e terceiro mundo (capitalistas subdesenvolvidos). 

III. Essa regionalização distribui os países em dois principais grupos, de um lado os países do norte 

desenvolvido; de outro, os países do sul subdesenvolvido. Por isso, muitos chamam essa divisão 

de regionalização norte-sul. 

IV. Países ditos “emergentes” ou “subdesenvolvidos industrializados”, como os BRICS (Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul), com grande peso econômico e político, estão todos situados no sul. 

V. A maior parte dos países ricos encontra-se situada nas terras emersas posicionadas mais ao norte 

do globo, enquanto os países pobres estão majoritariamente no sul. No entanto, essa divisão não 

segue à risca a delimitação cartográfica do planeta, havendo aqueles países ricos no hemisfério 

sul, como é o caso da Austrália, e países periféricos no hemisfério norte, a exemplo da China. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas 
 
a. I,  II  e  III. 
b. I,  II  e  IV. 
c. I,  III  e  IV. 
d. II,  III  e  V. 
e. III,  IV  e  V. 
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Os textos abaixo se referem à questão 59. 
 

Texto A 

A Achatina fulica ou “caracol gigante africano” é uma espécie exótica invasora, ataca vários 

tipos de plantas e foi introduzida no país nos anos 1980 como alternativa ao escargot, muito usado 

na gastronomia europeia, especialmente a francesa. Como o clima do Brasil é favorável ao 

desenvolvimento da espécie, que se reproduz com muita rapidez e não tem predadores naturais, 

sua população aumentou assustadoramente. 

 
Fonte:  adaptado de: <www.webanimal.com.br/cao/curiosidade_arua.htm >. Acesso em: 26 jan. 2017. 

 

Texto B  

Uma planta está sendo uma das alternativas de combate ao Aedes aegypti, também conhecido 

como mosquito da dengue, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Chamada 

de crotalária, o vegetal atrai uma libélula que é predadora do mosquito e a larva dela também 

elimina a larva do Aedes aegypti. 
Fonte:  Disponível em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/07/semente-d e-planta-que-combate-mosquito-da-

dengue-e-entregue-na-ba.html >. Acesso em: 26 jan. 2017. 

 

Texto C  

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) está 

investigando o extermínio de abelhas por intoxicação por agrotóxicos em colmeias de São Paulo e 

Minas Gerais. 
Fonte:  adaptado de: Polinizadores em risco de extinção são ameaça a vid a do ser humano . Disponível em: 

<http://migre.me/vYk2E >. Acesso em: 26 jan. 2017 

 
59. A partir desses textos, analise as seguintes afirmativas. 

 
I. A relação ecológica estabelecida entre o predador e a presa no texto B é de parasitismo. 

II. A intoxicação por agrotóxicos prejudica a comunicação entre os insetos indicados em C, os quais, 

impedidos de retornarem às colmeias, são exterminados. Consequentemente, esse evento 

representa grave ameaça, inclusive à sobrevivência do ser humano, já que traz sérios prejuízos à 

agricultura e à produção de alimentos. 

III. A introdução de espécies exóticas como a do caracol apontado em A, feita no Brasil nos anos 

1980, caracteriza-se como uma alternativa boa e viável para gastronomia e economia local. 

IV. A introdução de novas espécies num determinado local, como descrito em A, B e C caracteriza-se 

como um sério risco à manutenção do equilíbrio ecológico, principalmente havendo condições 

climáticas favoráveis ao seu desenvolvimento e à falta de predadores naturais.  

V. O controle biológico, técnica muito utilizada na agricultura, é o mesmo empregado na cidade do 

texto B para eliminar as larvas e o mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue. 
 
Estão corretas apenas as afirmativas 
 
a. I,  II  e  III. 

b. II,  IV  e  V. 

c. I,  II  e  VI. 

d. I,  III  e  V. 

e. II,  III  e  V. 
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60. A poluição diz respeito à contaminação e/ou à degradação do meio ambiente, é provocada pelos seres 

humanos e, como consequência, como consequência, prejudica todas as formas de vida na Terra. As 

imagens a seguir mostram diferentes formas de poluição. 
 

Imagem I  Imagem II  

 

 

 
Fonte:  Disponível em: <https://  

dilemaurbanoambiental.wordpress.com/ 
charges/ ˃. Acesso em 15 jun. 2015. 

 Fonte:  Disponível em: <http://naturezaepaz.  
blogspot.com.br/2013/04/poluicao.html ˃. 

Acesso em: 15 jun. 2015. 

 

Imagem III  

 
Fonte:  Disponível em: <http://www.escolakids.  
com/poluicao.htm/ ˃. Acesso em: 15 jun. 2015. 

 

Considerando essas imagens é possível afirmar que a poluição atmosférica é observada apenas em 
 
a. I. 

b. II. 

c. III. 

d. I  e  II. 

e. II  e  III. 



 


