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Nenhum aquário é maior do que o mar.
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LQFRPSOHWR WHQKD TXDOTXHU GHIHLWR RX DSUHVHQWH GLYHUJrQFLD
FRPXQLTXH DR DSOLFDGRU GD VDOD SDUD TXH HOH WRPH DV
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3DUD FDGD XPD GDV TXHVW}HV REMHWLYDV VmR DSUHVHQWDGDV
RSo}HV$SHQDVXPDUHVSRQGHFRUUHWDPHQWHjTXHVWmR
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E SHUWXUEDUGHTXDOTXHUPRGRDRUGHPQRORFDOGHDSOLFDomR
GDV SURYDV LQFRUUHQGR HP FRPSRUWDPHQWR LQGHYLGR
GXUDQWHDUHDOL]DomRGR([DPH
F VH FRPXQLFDU GXUDQWH DV SURYDV FRP RXWUR SDUWLFLSDQWH
YHUEDOPHQWHSRUHVFULWRRXSRUTXDOTXHURXWUDIRUPD
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GR([DPH
J VH DXVHQWDU GD VDOD GH SURYDV OHYDQGR FRQVLJR R
&$'(512'(48(67®(6DQWHVGRSUD]RHVWDEHOHFLGR
HRX R &$5725(63267$)2/+$ '( 5('$d2 D
TXDOTXHUWHPSR
K QmRFXPSULUFRPRGLVSRVWRQRHGLWDOGR([DPH
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema “Alternativas
para a escassez de água no Brasil”, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos.
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
TEXTO I

TEXTO II
“Nós não combatemos a seca, nós convivemos com ela”
Alguns milhares de quilômetros longe de São Paulo e
outros milhões de litros mais seco está o semiárido nordestino.
Há dez anos, quase a totalidade dos 22 milhões de habitantes
dessa região ia dormir com sede.
Partiu-se de uma realidade na qual a falta de água é uma
realidade histórica. Há famílias que bebem água do barreiro.
Para esses povos do semiárido, a água é um bem precioso.
Mulheres chegam a caminhar 15 quilômetros para conseguir
uma lata d’água.

Disponível em: www.radioregionaldeipu.com.br.

TEXTO III

Disponível em: http://revistaforum.com.br (adaptado).

TEXTO IV

Sudeste pode ‘aprender com Nordeste
a lidar com seca’
O presidente do Conselho Mundial da Água
disse em entrevista à BBC Brasil que a atual crise
hídrica em São Paulo e em outras cidades do
Sudeste é uma “oportunidade” para esta região
do país, que deveria se inspirar no exemplo do
Nordeste para enfrentar o problema.
Segundo ele, daqui em diante, o uso mais
eficiente da água e o preparo para enfrentar períodos
de estiagem se tornarão uma prioridade, assim
como houve uma busca por eficiência energética e
medidas capazes de evitar a falta de energia elétrica
após os apagões do início da década passada.
“Em meio a essa crise no Sudeste, ninguém
fala do Nordeste. Esta região aprendeu com as
crises do passado e criaram uma infraestrutura para
FRQVHJXLUVREUHYLYHUDHVWHPRPHQWRGt¿FLO´
Disponível em: http://www.bbc.co.uk (adaptado).
Disponível em: www1.folha.uol.com.br (adaptado).

INSTRUÇÕES:
 O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
 2WH[WRGH¿QLWLYRGHYHVHUHVFULWRjWLQWDQDIROKDSUySULDHPDWpOLQKDV
 A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o
número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:





WLYHUDWp VHWH OLQKDVHVFULWDVVHQGRFRQVLGHUDGD³LQVX¿FLHQWH´
fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.
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TECNOLOGIAS

QUESTÃO 92

Questões de 91 a 135

Slow Food describes a movement created “to
counteract fast food and fast life, the disappearance
of local food traditions and people’s dwindling interest
in the food they eat, where it comes from, how it tastes
and how our food choices affect the rest of the world,”
according to the movement’s website. More broadly,
it involves an emphasis on local and seasonal produce
and an adherence to regional cultures. Its goals also
include lobbying against the use of pesticides and genetic
engineering of food.

Slow Food

Questões de 91 a 95 (opção inglês)
QUESTÃO 91
The war song
War war is stupid
And people are stupid

'LVSRQtYHOHPZZZHFRPLLFRP$FHVVRHPVHW

And love means nothing

O objetivo do movimento Slow food é

In some strange quarters

3HRSOH¿OOWKHZRUOG

A eliminar o hábito de fast food e os efeitos negativos
da vida agitada.
B unir interesse por alimentação e responsabilidade
ambiental.
C investir em pesticidas e engenharia genética de
alimentos.
D tornar globais as tradições locais de alimentação.
E transformar as culturas gastronômicas regionais.

:LWKQDUURZFRQ¿GHQFH

QUESTÃO 93

War war is stupid
And people are stupid
And I heard them banging
2QKHDUWVDQG¿QJHUV

Like a child at birth
Japan — Earthquake, Tsunami and Nuclear Crisis (2011)

A man with no defense

In many ways, Japan is still reeling from the devastating
HDUWKTXDNH DQG WVXQDPL RI 0DUFK DQG WKH QXFOHDU
crisis and huge leaks of radiation it set off.

What’s mine is my own
I won’t give it to you

The earthquake and tsunami led to soul searching in a
nation already worn down by two lost decades of economic
growth, a rapidly aging and now shrinking population,
political paralysis and the rapid rise of its longtime rival,
China.

No matter what you say
No matter what you do
1RZZH¶UH¿JKWLQJ
In our hearts
Fighting in the street
Won’t somebody help me?
'LVSRQtYHOHPKWWSOHWUDVPXVEU$FHVVRHPMXQ

A música é uma forma de expressão artística e cultural e
pode revelar diferentes formas de compreender o mundo.
Na letra da canção do grupo Culture Club, entende-se
que a guerra é o resultado da
A brutalidade humana, porque os homens lutam pelo
poder.
B falta de diálogo, porque um lado nunca escuta o outro.
C superpopulação mundial, porque esta gera fome e
pobreza.
D insensatez humana,
individualistas.

porque

as

pessoas

são

E ganância, porque as pessoas invejam o que é dos
outros.

The government will now focus on removing the
fuel stored at the site, opening up the ravaged reactors
themselves and eventually dismantling the plant, a
process that is expected to take at least four decades, Mr.
Noda said.
But for many of the people of Fukushima, the crisis is
IDUIURPRYHU0RUHWKDQSHRSOHUHPDLQGLVSODFHG
and even as the government lifts evacuation orders for
some communities, many are refusing to return home.
'LVSRQtYHOHPKWWSWRSLFVQ\WLPHVFRP$FHVVRHPIHY DGDSWDGR 

O excerto do artigo publicado no site do jornal The New
York Times, acerca da situação em que o Japão se
HQFRQWUDYDHPH[S}HRWHPD
A Mudanças governamentais devido ao vazamento
radioativo.
B Devastação total do país após o terremoto e o tsunami.
C Crise nacional decorrente da oscilação sísmica.
D Eventual evacuação de comunidades após crise nuclear.
E 'HVDWLYDomRGHXVLQDQXFOHDUUXPRDR¿PGDFULVH
/&GLD_&DGHUQR&,1=$3iJLQD
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QUESTÃO 94

'LVSRQtYHOHPZZZJRRJOHFRPEU$FHVVRHPIHY

$WLUDGH¿QLGDFRPRXPVHJPHQWRGHKLVWyULDHPTXDGULQKRVSRGHWUDQVPLWLUXPDPHQVDJHPFRPHIHLWRGHKXPRU
Na tira, a presença desse efeito no diálogo entre Lucy e seu irmão Linus acontece porque
A Linus prefere interpretar o ciclo da natureza à sua própria maneira.
B Lucy dá uma lição de moral em Linus usando o ciclo da vida e da natureza.
C Lucy se surpreende com a compreensão de Linus sobre o ciclo da natureza.
D Lucy associa o ciclo da natureza, que ocorre a cada dois anos, ao ciclo da vida.
E Linus satiriza a explicação que Lucy fornece sobre o ciclo da natureza e da vida.

QUESTÃO 95
Land of all peoples
3DUDQiKDVDSSUR[LPDWHO\PLOOLRQLQKDELWDQWV,WLVWKHWKPRVWSRSXORXVVWDWHZLWKRIWKHWRWDO%UD]LOLDQ
SRSXODWLRQDQGRIWKHSRSXODWLRQRIWKHVRXWKHUQUHJLRQ,WVGHPRJUDSKLFGHQVLW\LVLQKDELWDQWVSHUNPð
A melting pot of several ethnic groups, Paraná is known as the “land of all peoples”. The state has welcomed
immigrants from the most diverse parts of the world: Poles, Italians, Ukrainians, Japanese, Germans, Spaniards,
Dutchmen, Frenchmen, Syrians, Lebanese, Englishmen and Israelis.
7KH\KDYHFRQWULEXWHGWRWKHVWDWH¶VVRFLDODQGFXOWXUDOVWUXFWXUHVXEVWDQWLDOO\LQÀXHQFLQJLWVHYHU\GD\ODQJXDJHLWV
oral and written literature, its religious celebrations, its cooking habits and many other social activities. To this day, that
rich ethnic variety is carefully preserved and even developed further, giving Paraná a rather unique human typology.
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL. Paraná, a state of
opportunity.
No trecho extraído de um catálogo informativo sobre o Estado do Paraná, percebe-se que seus autores têm a
intenção de
A enfatizar a diversidade cultural do estado.
B apresentar a visão de culturas predominantes.
C H[HPSOL¿FDUDIUDJPHQWDomRGHVXDVFXOWXUDV
D reforçar o valor de algumas culturas sobre outras.
E comparar a cultura do Paraná com a de outros estados.
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Questões de 91 a 135
Questões de 91 a 95 (opção espanhol)
QUESTÃO 91
¿Están locos los españoles?
¿Están locos los españoles? Esa fue la pregunta
que me hizo un alemán en el año 1991. “Ni siquiera
este próspero país podría permitirse organizar unos
Juegos Olímpicos y una Expo al mismo tiempo”, me
dijo. Desde entonces hemos creado una red de trenes
de alta velocidad envidia de los alemanes, tenemos más
kilómetros per capita de autopistas que ellos, el metro
de Madrid es considerado el segundo mejor del mundo,
se han invertido cantidades fabulosas en enriquecer a
los constructores, a los partidos políticos y a no pocos
bolsillos de políticos. Mientras, los sobrios alemanes
seguían inyectando dinero en investigación y desarrollo,
con lo cual se mantienen como el primer país exportador
de la UE. Señores políticos, yo no gasto lo que no
tengo. Es su responsabilidad el habernos metido en esta
situación y espero que las urnas les castiguen a todas las
formaciones políticas en la medida de su responsabilidad.

QUESTÃO 92
El idioma español en África subsahariana:
aproximación y propuesta
La inexistencia de un imperio colonial español
contemporáneo en África subsahariana durante los siglos
XIX y XX es la causa de la ausencia actual de la lengua
española en ese espacio como seña lingüística, con la
excepción del Estado ecuatoguineano. En consecuencia,
la lengua española es, en ese subcontinente, un idioma
muy poco conocido y promovido. Por otro lado, la
importante presencia colonial portuguesa en África tuvo
como consecuencia el nacimiento de cinco Estados
R¿FLDOPHQWH OXVyIRQRV &RQYHQGUi HQ HVRV SDtVHV GHO
África subsahariana, la promoción del español a partir de
OD D¿QLGDG FRQ HO SRUWXJXpV OHQJXD FRQVROLGDGD \D HQ
ese espacio.
35$'26)$''LVSRQtYHOHPZZZUHDOLQVWLWXWRHOFDQRRUJ$FHVVRHPMDQ DGDSWDGR 

No artigo, após um esboço sobre a presença do espanhol
na África subsaariana, propõe-se
A
B
C
D
E

projetar o espanhol no território africano lusófono.
reforçar o ensino do espanhol na Guiné Equatorial.
substituir o português pelo espanhol em cinco estados.
amparar a promoção da fusão entre línguas próximas.
desenvolver o conhecimento sobre o português da África.

QUESTÃO 93

(6&Ï6)$'LVSRQtYHOHPZZZHOSDtVFRP$FHVVRHPGH]

Sefarditas o la melancolía de ser judío español
$ D¿UPDWLYD TXH HVFODUHFH D RSLQLmR GR DXWRU GD FDUWD
El nombre de Sefarad, como es denominada España
a respeito das escolhas de investimento feitas pelos
en
lengua
hebrea, despierta en gentes de Estambul o de
administradores espanhóis é:
Nueva York, de Sofía o de Caracas, el vago recuerdo de
A A Alemanha, mesmo sendo um próspero país, una casa abandonada precipitadamente bajo la noche. Por
não foi capaz de realizar dois grandes eventos eso muchas de estas gentes, descendientes de los judíos
simultaneamente.
españoles expulsados en 1492, conservan las viejas
B A Espanha, assim como a Alemanha, também injetou llaves de los hogares de sus antepasados en España. Se
capital em ações que visassem o seu desenvolvimento ha escrito que jamás una nación ha tenido unos hijos tan
¿HOHVFRPRHOORVTXHGHVSXpVGHTXLQLHQWRVDxRVGHH[LOLR
econômico.
C A Espanha, dona de uma invejável rede de trens siguen llamándose “sefarditas” (españoles) y mantienen
de alta velocidade, investiu na modernização das celosamente el idioma “sefardita” y las costumbres de sus
orígenes. En la cocina y en los lances de amor, en las
estradas e vias de metrô.
¿HVWDV\HQODVFHUHPRQLDVUHOLJLRVDVORVVHIDUGLWDVYLYHQ
D A Alemanha, diferentemente da Espanha, investe todavía la melancolía de ser españoles.
recursos na pesquisa e se mantém líder no ranking
CORRAL, P.; ALCALDE, J. Sefardíes o la melancolía de ser judío español. Disponível em:
dos países exportadores da União Europeia.
KWWSVHIDUDGLODFXOWXUDVHIDUGLEORJVSRWFRP$FHVVRHPIHY DGDSWDGR 
E A Espanha, apesar da escassez de recursos públicos,
Os sefarditas são descendentes dos judeus expulsos
aplicou capital em obras de infraestrutura, o que, hoje,
da Espanha em 1492. O autor do texto, ao vincular a
MXVWL¿FDDFULVHHPTXHVHHQFRQWUD
melancolia à identidade dos sefarditas, destaca a
A conservação de um modo de vida próprio da nação
da qual eles foram desmembrados.
B ¿GHOLGDGHjOtQJXDKHEUDLFDTXHHUDIDODGDSHORVVHXV
antepassados na Península Ibérica.
C lealdade por eles demonstrada às autoridades que os
baniram dos territórios castelhanos.
D manutenção feita pelos judeus das casas que
SRVVXtDPQD(VSDQKDQR¿QDOGRVpFXOR;9
E observação das tradições impostas aos judeus nas
cidades orientais para onde migraram.
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QUESTÃO 95

Adicciones y broncas: ¿Por qué dejé Facebook?

Convergencia tecnológica y participación popular

Pese al indudable éxito de la marea azul de Facebook,
algunas personas optan por un mundo menos conectado.
“Yo lo dejé porque era increíblemente adictivo y perdía
muchísimo tiempo”H[SOLFD6RQLD QRPEUH¿FWLFLR XQD
PpGLFDPDGULOHxDGHDxRV(QFDGDYLVLWDORVXVXDULRV
GHODUHGVXHOHQSDVDUPLQXWRVHQPHGLD

6H HVWiQ FXPSOLHQGR  DxRV GHO ³ERRP´ GH ODV
UDGLRVFRPXQLWDULDVHQ$UJHQWLQDTXHHQWUH\
VRUSUHQGLyDOSDtVFRQODFUHDFLyQGHFDVLPLOUDGLRVGH
baja potencia. Estas emisoras lograron, en poco tiempo,
abrir los micrófonos a miles de radialistas populares, a la
SDUWLFLSDFLyQGHOYHFLQGDULR\GHODJHQWHFRP~QHLQÀXLU
sustancialmente en la programación radial comercial,
con la creación de nuevos formatos en los que tenía
un papel central la opinión ciudadana, sin jerarquías
ni condicionamientos. Siendo la radio en Argentina el
medio más popular y con un alto grado de credibilidad
por parte del público, las emisoras comunitarias jugaron
un rol fundamental para el fortalecimiento del debate
democrático en el país.

Las personas que deciden abandonar el lugar suelen
argumentar parecidas razones: pérdida de tiempo,
UHODFLRQHV VXSHU¿FLDOHV R IDOWD GH SULYDFLGDG /D ~OWLPD
parte es en la que la red social ha avanzado más, en gran
parte obligada por las autoridades de diferentes países.
Desde hace un tiempo, el usuario tiene más opciones
sobre qué quiere compartir y con quién.
“En mi caso hubo un motivo concreto, una bronca
con un familiar muy cercano. Después del enfado, fui a
excluirlo de la lista de amigos. Pero, en el momento de
hacerlo, me sentí ridículo al reparar en lo enganchado que
yo estaba a esa red y pensé que mejor me eliminaba a mí
mismo. Suena a broma pero ocurrió así”, explica Alberto
QRPEUH ¿FWLFLR  TXH D¿UPD TXH VH PDQWLHQH HQ RWUDV
redes, como Twitter, por motivos laborales.
1$9$6-RVp$'LVSRQtYHOHPZZZHOPXQGRHV$FHVVRHPIHY DGDSWDGR 

3RUPHLRGHGHSRLPHQWRVRWH[WRH[HPSOL¿FDDVUD]}HV
de alguns usuários do Facebook para abandonar essa
UHGHVRFLDO&RPUHODomRD$OEHUWRQRPH¿FWtFLRGHXPD
das pessoas citadas, o abandono do Facebook ocorreu
porque
A soube que investia vinte minutos diariamente na rede
social.
B percebeu que a sua rotina começara a perder
interesse.
C notou a dependência que tinha desenvolvido dessa
rede.
D compreendeu que ele expunha a intimidade da sua
família.
E descobriu a falta de utilidade da internet para conseguir
emprego.
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PLOU, D. S. América Latina en MovimientoQMXQ'LVSRQtYHOHP
KWWSDODLQHWRUJ$FHVVRHPIHY DGDSWDGR 

O texto destaca a importância das emissoras de rádio
FRPXQLWiULDVQD$UJHQWLQD&RQVLGHUDQGRHVSHFL¿FDPHQWH
a época do denominado boom, as emissoras populares
A criaram milhares de fontes de emprego para
radialistas.
B surpreenderam o país com a oferta de rádios de baixo
custo.
C convocaram a comunidade para a participação em
comerciais.
D incutiram um novo paradigma centralizado na opinião
pública.
E tiveram um papel preponderante no condicionamento
dos ouvintes.
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QUESTÃO 96

O anúncio publicitário Garoto propaganda e o poema
Eu etiqueta, embora pertençam a gêneros textuais
diferentes, abordam a mesma temática, com vistas a

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 A submeter à crítica do leitor a sujeição a que a
escravas riam à socapa; ele não respondia, vestia-se, saía e
sociedade é obrigada pelo mercado.
só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que
o teatro era um eufemismo em ação. Meneses trazia amores B manifestar desagrado aos anúncios-itinerantes e às
com uma senhora, separada do marido, e dormia fora de
etiquetas impostas pelo mercado.
casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio,
C descrever minuciosamente o cotidiano do homem
FRP D H[LVWrQFLD GD FRPERUoD PDV D¿QDO UHVLJQDUDVH
que anuncia desde seu nascimento.
acostumara-se, e acabou achando que era muito direito.
D caracterizar o mercado da moda como elemento de
ASSIS, M. et al. Missa do galo: variações sobre o mesmo tema. São Paulo: Summus, 1977 (fragmento).
inserção do homem à sociedade.
No fragmento desse conto de Machado de Assis, “ir ao
WHDWUR´VLJQL¿FD³LUHQFRQWUDUVHFRPDDPDQWH´2XVRGR E comparar as diversidades de etiquetas e modas
HXIHPLVPRFRPRHVWUDWpJLDDUJXPHQWDWLYDVLJQL¿FD
existentes na sociedade capitalista.
A exagerar quanto ao desejo em “ir ao teatro”.
QUESTÃO 98
B SHUVRQL¿FDUDSURQWLGmRHP³LUDRWHDWUR´
C esclarecer o valor denotativo de “ir ao teatro”.
D reforçar compromisso com o casamento.
E suavizar uma transgressão matrimonial.

QUESTÃO 97
TEXTO I
GAROTO PROPAGANDA

'LVSRQtYHOHPZZZOXPD[D]HYHGRFRPEU$FHVVRHPQRY DGDSWDGR 

TEXTO II
Eu etiqueta
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro,
Minha gravata e cinto e escova e pente,
Meu copo, minha xícara,
Minha toalha de banho e sabonete,
Meu isso, meu aquilo.
Desde a cabeça ao bico dos sapatos,
São mensagens,
Letras falantes,
Gritos visuais,
Ordens de uso, abuso, reincidências.
Costume, hábito, permanência,
Indispensabilidade,
E fazem de mim homem-anúncio itinerante,
Escravo da matéria anunciada.
Estou, estou na moda.
ANDRADE, C. D. Disponível em: http://peQVDGRUXROFRPEU$FHVVRHPQRY IUDJPHQWR 

ERNEST, M. O gigante acéfalo. Disponível em: www.historiadaarte.com.br.
$FHVVRHPMDQ

A perplexidade causada
Guerra Mundial fez surgir
denominado Dadaísmo,
tradicionais e rompia com
da obra O gigante acéfalo

pela catástrofe da Primeira
um movimento de vanguarda
que rejeitava os valores
a estética clássica. A imagem

A explora elementos sensoriais para explicar a
racionalidade do pós-guerra.
B recria a realidade para combater os padrões estéticos
da época.
C organiza as formas geométricas para inovar as artes
visuais.
D representa as experiências individuais de exaltação.
E utiliza a sensibilidade para retratar o drama humano.
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Nessa introdução de uma matéria de popularização da
ciência, são usados recursos linguísticos que estabelecem
interação com o leitor, buscando envolvê-lo. Desses
recursos, aquele que caracteriza a persuasão pretendida
de forma mais incisiva se dá pelo emprego

A literatura de cordel é ainda considerada, por
muitos, uma literatura menor. A alma do homem não é
mensurável e — desde que o cordel possa exprimir a
história, a ideologia e os sentimentos de qualquer homem
— vai ser sempre o gênero literário preferido de quem A do pronome possessivo como em "O seu cérebro é
procura apreender o espírito nordestino. Os costumes, a
capaz de quase qualquer coisa".
língua, os sonhos, os medos e as alegrias do povo estão
QR FRUGHO 1D QRVVD pSRFD DSHVDU GRV MRUQDLV H GD79 B de verbos na primeira pessoa do plural como
"entendemos" e "somos".
— que poderiam ter feito diminuir o interesse neste tipo
de literatura — e da falta de apoio econômico, o cordel C de pronomes em primeira pessoa do plural como
continua vivo no interior e em cenáculos acadêmicos.
"nossa" e "nós".
A literatura de cordel, as xilogravuras e o repente D de verbos no modo imperativo como "siga" e
não foram apenas um divertimento do povo. Cordéis e
"aproveite".
cantorias foram o professor que ensinava as primeiras
letras e o médico que falava para inculcar comportamentos E de estruturas linguísticas avaliativas como "tão bom
quanto a leitura".
sanitários. O cordel e o repente fazem, muitas vezes,
de um candidato o ganhador da banca de deputado.
E assim, lendo e ouvindo, foi-se formando a memória QUESTÃO 101
coletiva desse povo alegre e trabalhador, que embora
calmo, enfrenta o mar e o sertão com a mesma valentia.
BRICKMANN, L. B. E de repente foi o cordel. Disponível em: http://pt.scribd.com.
$FHVVRHPIHY IUDJPHQWR 

O gênero textual cordel, também conhecido como folheto,
tem origem em relatos orais e constitui uma forma literária
popular no Brasil. A leitura do texto sobre a literatura de
cordel permite
A descrever esse gênero textual exclusivamente como
instrumento político.
B valorizar o povo nordestino, que tem no cordel sua
única forma de expressão.
C ressaltar sua importância e preservar a memória
cultural de nosso povo.
D avaliar o baixo custo econômico dos folhetos expostos
em barbantes.
E informar aos leitores o baixo valor literário desse tipo
de produção.

SAÚDE NO MAPA

SITES AJUDAM A ACHAR MÉDICOS POR
3(572(9(56((/(6$&(,7$06(8
PLANO DE SAÚDE

O

funcionamento deles é mais ou menos o mesmo:
YRFr SURFXUD SHORV PpGLFRV XVDQGR ¿OWURV SRU
especialidade, convênios e local de atendimento.
As opções aparecem num mapa e você clica nelas para
YHUD¿FKDGRVSUR¿VVLRQDLV$tHQWUDRGLIHUHQFLDODOJXQV
sites têm muitos cadastrados, com quase nenhum dado
VREUH HOHV RXWURV WrP SRXFRV FRP SHU¿V GHWDOKDGRV H
agenda, para marcar consulta no alto. Depois, você recebe
DFRQ¿UPDomRSRUHPDLORX606

O bom é que tudo é prático e de graça: um dos sites já
cobra mensalidade dos médicos cadastrados e a tendência
QUESTÃO 100
é que os outros façam o mesmo a seguir. O problema é
O seu cérebro é capaz de quase qualquer coisa. que eles não garantem os dados fornecidos pelos médicos
(OHFRQVHJXHSDUDURWHPSR¿FDUYiULRVGLDVQXPDERD – nenhum dos médicos consultados pela reportagem disse
sem dormir, ler pensamentos, mover objetos a distância ter enviado diplomas na inscrição. Os sites dizem checar
e se reconstruir de acordo com a necessidade. Parecem
os dados dos médicos via conselhos de medicina, mas
superpoderes de histórias em quadrinhos, mas são
apenas algumas das descobertas que os neurocientistas DVVLPVypSRVVtYHOFRQ¿UPDUVXDVHVSHFLDOL]Do}HVHVH
¿]HUDP DR ORQJR GD ~OWLPD GpFDGD $OJXPDV GHVVDV há processos contra eles.
IDoDQKDV VHPSUH ¿]HUDP SDUWH GR VHX FpUHEUR H Vy
2/,9(,5$0GalileuQRXW DGDSWDGR 
agora conseguimos perceber. Outras são fruto da ciência:
ao decifrar alguns mecanismos da nossa mente, os A praticidade e a gratuidade dos sites de busca por
pesquisadores estão encontrando maneiras de realizar SUR¿VVLRQDLVGHVD~GHVmRYDQWDJHQVDSRQWDGDVQRWH[WR
coisas que antes pareciam impossíveis. O resultado é No entanto, uma desvantagem desses sites diz respeito
uma revolução como nenhuma outra, capaz de mudar ao (à)
não só a maneira como entendemos o cérebro, mas
também a imagem que fazemos do mundo, da realidade A acesso a algumas especialidades.
e de quem somos nós. Siga adiante e entenda o que B seleção de informações relevantes.
está acontecendo (e aproveite que, segundo uma das
mais recentes descobertas, nenhum exercício para o seu C veracidade das informações fornecidas.
D GL¿FXOGDGHQRPDQXVHLRGRPDSDGRsite.
cérebro é tão bom quanto a leitura).
KENSKI, R. A revolução do cérebro. SuperinteressanteDJR

/&GLD_&DGHUQR&,1=$3iJLQD

E excesso de informações desnecessárias.
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QUESTÃO 102

*CINZ25DOM9*

O trecho em destaque “Consulte aéreo”, que aparece na
publicidade sobre o Havaí, tem por objetivo

&DFR*DOKDUGR'LVSRQtYHOHPKWWSVROLQJXDJHPEORJVSRWFRPEU
$FHVVRHPGH]

A argumentar que os preços do trecho aéreo variam em
função da data.
B incentivar os turistas para que pesquisem suas
próprias passagens aéreas.
C alertar que passagens aéreas não estão inclusas
nesse roteiro de viagem.
D convencer os turistas a só comprarem passeios que
tenham passagens aéreas.
E recomendar que os turistas adquiram passagens
aéreas em outra companhia.

A charge é uP JrQHUR WH[WXDO TXH WHP SRU ¿QDOLGDGH QUESTÃO 104
satirizar ou criticar, por meio de uma caricatura, algum
fato atual. Assumindo um posicionamento crítico, essa
6HXQRPHGH¿QHVHX destino
charge retrata
“O nome pode ter uma força determinante sobre o seu
A o caráter agregador do entretenimento televisivo.
destino”, diz James Bruning, professor da Universidade
B o desinteresse do telespectador pela programação GH 2KLR QRV (VWDGRV 8QLGRV TXH SDVVRX  DQRV
oferecida.
estudando a psicologia dos nomes. “Na maioria das
C o contentamento de uma família com seus bens de vezes, o impacto vem da expectativa que ele cria nas
consumo.
demais pessoas. É comum julgarmos alguém com base
D a qualidade dos programas televisivos que são no nome, mesmo que isso seja um bocado injusto.” Ele
oferecidos à população.
cita um exemplo óbvio: espera-se que alguém com nome
E a intolerância das pessoas frente à mercantilização oriental seja bom em matemática, por isso é possível que
da televisão.
um empregador dê preferência a um nome japonês para
uma vaga de programador.
QUESTÃO 103
“O nome próprio da pessoa marca a sua identidade e
Viagens, nossa paixão há 50 anos
a sua experiência social, e por isso é um dado essencial
na sua vida”, diz Francisco Martins, professor do Instituto
de Psicologia da Universidade de Brasília e autor do livro
Nome próprio (editora UnB). “Mas não dá para dizer que
HOHFRQGX]DXPGHVWLQRHVSHFt¿FReYRFrTXHPFRQVWUyL
Aéreo, 6 noites, traslados e seguro.
a sua identidade. Existe um processo de elaboração, em
Saídas 1/Maio a 20/Junho. A partir
que você toma posse do nome que lhe foi dado. Então,
ele pesa, mas não é decisivo.” De acordo com Martins,
de (R$ 2.487) R$ 498 + 9 x R$ 221
essa apropriação do nome se dá em várias fases: na
infância, quando se desenvolve a identidade sexual;
na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o
nome; no casamento, quando ela adiciona (ou não) o
sobrenome do marido ao seu. “O importante é a pessoa
Aéreo, 5 noites, traslados privativos
WRPDUSRVVHGRQRPHHQmR¿FDUEULJDQGRFRPHOH´

Orlando

New York

e seguro. Saídas aos sábados 7
a 28/Abril. A partir de (R$ 4.548)
R$ 912 + 9 x R$ 404

Hawaii 4 Ilhas

REO
LTE AÉ
CONSU

11 noites com café visitando - Oahu,
Kauai, Kona e Maui, colar de flores,
passeios translados e seguro. Saídas
até 30/Junho. A partir de (R$ 6.136)
R$ 1.231+ 9 x R$ 545

Viagem e turismoHGDQRPDU DGDSWDGR 

&+$0$5<-9*,/0$KnowledgeMXO

O título do texto propõe uma discussão em que são
evocadas as opiniões de dois especialistas. Há a
relativização do valor dado ao nome próprio, a qual se
FRQ¿JXUDQD
A argumentação desenvolvida pelo professor James
Bruning.
B tese proposta pelo autor do livro Nome próprio, da
editora UnB.
C ideia refutada pelos dois professores universitários
citados no texto.
D ideia defendida pelo professor Francisco Martins, que
endossa a proposição do professor James Bruning.
E hipótese apresentada pelo professor James Bruning,
TXHpFRQ¿UPDGDSHORSURIHVVRU)UDQFLVFR0DUWLQV
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QUESTÃO 106
Antiga viola

A minha antiga viola
Feita de pau de pinhero
É minha eterna lembrança
Do meu tempo de violero
A saudade dos fandango
Do meu sertão brasilero.
O recortado e catira
Faiz lembrá dos mutirão
O xote alembro as gaúchas
O churrasco no galpão
As moda de viola é triste
Faiz chorá quem tem paixão.
O baião é lá do Norte
Paulista é o cateretê
4XDQGRHVFXWR&DQD9HUGH
Alembro de Tietê
Numa festa do Divino
Que me encontrei com você.
A valsa é uma serenata
Na janela das morena
O rasqueado faiz lembrá
O cantar das siriema
Do tempo de boiadero
Nas madrugada serena.
&DQWHLPXLWRVGHVD¿R
Já fui cabra fandanguero
Na congada já fui rei
Em todo sertão minero
Hoje só canto a saudade
Do folclore brasilero.
TONICO E TINOCO. Cantando para o Brasil'LVSRQtYHOHPKWWSOHWUDVWHUUDFRPEU
$FHVVRHPVHW

A letra da música de Tonico e Tinoco revela que, entre
tantas funções da língua, ela contribui para a preservação
da identidade nacional sertaneja. No texto, o que
caracteriza linguisticamente essa identidade?

meiaamazônianão.org.br

SERÁ?
Os anúncios publicitários são compostos, em sua
PDLRULD GH LPDJHP H WH[WR H VXD SULQFLSDO ¿QDOLGDGH p
mudar comportamentos e hábitos.
'LVSRQtYHOHPZZZPHLDDPD]RQLDQDRRUJEU$FHVVRHPRXW

Com o objetivo de persuadir o leitor, o autor da peça
publicitária sobre a Amazônia busca levá-lo a
A munir-se de argumentos para lutar contra o poder dos
desmatadores.
B considerar-se ponto crucial na luta contra o
UHÀRUHVWDPHQWRDPD]{QLFR
C basear-se no anúncio, visando à busca pelos
desmatadores da Floresta Amazônica.
D defender-se do que está por vir, em decorrência do
desmatamento mundial.
E conscientizar-se quanto à importância da preservação
da Floresta Amazônica para todos.

QUESTÃO 107
Essa forma de dança social (folclórica) desenvolveuse como parte dos costumes e tradições de um povo
que expressa sua manifestação cultural. Transmitida de
geração a geração, é uma das formas de dança mais
antigas, datando desde a época das culturas tribais
evoluídas que estabeleceram ligação com as grandes
civilizações da história da humanidade. A principal
característica dessa dança é a integração, socialização,
prazer, divertimento, respeito aos costumes e tradições.
HASS, A. N; GARCIA, A. Ritmo e Dança&DQRDV8OEUD IUDJPHQWR 

As danças folclóricas, sendo uma expressão das
diferentes manifestações da dança

A GLVWLQJXHPVH GDV GHPDLV SHOR UH¿QDPHQWR WpFQLFR
dos seus gestos e movimentos e pela complexidade
GRVVHXVHOHPHQWRVFRUHRJUi¿FRV
B compreendem expressões culturais brasileiras
A 2XVRGHDGMHWLYRVTXDOL¿FDGRUHVGDVH[SHULrQFLDVGR
GLYHUVL¿FDGDV FRPR R PDUDFDWX R funk, a catira, o
enunciador.
boi-bumbá, o hip hop e o baião.
B O emprego de palavras contrárias à destruição da C VmR FRQWH[WXDLV SRLV VHXV JHVWRV H FRUHRJUD¿DV
natureza.
fazem referência a situações da vida cotidiana e/ou
expressam visões de mundo de uma comunidade.
C As escolhas lexicais caracterizadoras da fala
D possuem qualidades rítmicas e expressivas
coloquial.
VHFXQGiULDV HP UHODomR DRV VLJQL¿FDGRV VRFLDLV
D As palavras sugestivas do caráter romântico do
culturais e representacionais.
homem sertanejo.
E UHIRUoDP WHQGrQFLDV GH PDVVL¿FDomR VRFLDO H
E A marca pronominal indicativa de um interlocutor
de dispersão de sentidos da vida comunitária,
feminino.
favorecendo a universalização de valores culturais.
/&GLD_&DGHUQR&,1=$3iJLQD
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QUESTÃO 108
O telefone tocou.
— Alô? Quem fala?
— Como? Com quem deseja falar?
— Quero falar com o sr. Samuel Cardoso.
— É ele mesmo. Quem fala, por obséquio?
— Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel?
Faça um esforço.
— Lamento muito, minha senhora, mas não me
lembro. Pode dizer-me de quem se trata?

QUESTÃO 110

FINÍSSIMA

ANDRADE, C. D. Contos de aprendiz. Rio de Janeiro: José Olympio, 1 IUDJPHQWR).

Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o
receptor, predomina no texto a função
A
B
C
D
E

metalinguística.
fática.
referencial.
emotiva.
conativa.

QUESTÃO 109
As origens da capoeira remontam ao Brasil
HVFUDYRFUDWD H DR WUi¿FR QHJUHLUR DIULFDQR 2 FRQIURQWR
GHVVDVDo}HVHFRQWH[WRVWRUQRXSRVVtYHORÀRUHVFLPHQWR
dessa prática corporal. O negro na condição de escravo
nunca se submeteu totalmente à violência do branco, quer
seja física ou simbólica, criando suas próprias estratégias
de resistência. Evidentemente, a capoeira enfrentou
uma série de preconceitos e rejeições até o seu recente
reconhecimento como patrimônio histórico nacional pelo
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
PELEGRINI. T. A contribuição da capoeira para a formação do professor de Educação
Física: fundamentos teóricos e possibilidades de intervenção. Disponível em:
ZZZHIGHSRUWHVFRP$FHVVRHPPDU IUDJPHQWR 

Até o seu recente reconhecimento como patrimônio
cultural nacional, a trajetória social da Capoeira, como
expressão de resistência da população negra no Brasil,
foi marcada
A

B

C

D

E

Adorei a pergunta, darling!
Tem muita gente que não sabe
se comportar no elevador do prédio onde mora nem no da empresa em que
trabalha. Anote as minhas dicas para o bom convívio de todos:
entre a saia rapidamente (nada de segurar a porta para terminar
o bate-papo com a sua amiga); ao embarcar, cumprimente os
que já estão presentes; encerre a conversa com o seu colega ao
lado ou no celular antes de entrar; não entre se o elevador estiver cheio (o ambiente fica insuportável para todos); espere para
embarcar, pois a preferência é sempre de quem está desembarcando; se você sair com o seu pet ou carregar objetos grandes,
espere até que ele esteja vazio ou use as escadas.
Ana MariaMDQ

Nas regras de etiqueta, a linguagem coloquial promove
maior proximidade do leitor com o texto. Um recurso para
a produção desse efeito constitui um desvio à variedade
padrão da língua portuguesa. Trata-se do uso
pelo massivo apoio e incentivo do Estado e de suas A de palavras estrangeiras, como “darling” e “pet”, pois
afrontam a identidade nacional.
LQVWLWXLo}HV R¿FLDLV DWUDYpV GH GLYHUVDV SROtWLFDV
públicas direcionadas para a diminuição das B do verbo “ter”, que foi utilizado em lugar de “haver”
desigualdades sociais.
com o sentido de “existir”.
pela predominância do espontaneísmo e do improviso C da forma verbal “adorei”, uma expressão exagerada
de emoção e sentimento.
sobre os elementos de ataque e defesa, reduzindo o
seu impacto como luta de resistência da população D do modo imperativo, típico das conversas informais.
negra.
E do substantivo “bate-papo”, que é uma gíria
inadequada para regras de etiqueta.
pela presença de instituições e organizações
R¿FLDLV HQFDUUHJDGDV GH HQVLQDU VXD SUiWLFD H TXH
foram importantes para o reconhecimento social da
população negra no Brasil.
pela compreensão de sua prática associada à
vadiagem e à desordem, que contribuíram para sua
marginalização, especialmente, até a terceira década
do século XX.
pela existência de uma estrutura normativa que
possibilitou o estabelecimento de regras e códigos
SUySULRV DPSOLDQGR VHXV VLJQL¿FDGRV OLEHUWiULRV H
contestatórios.
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'LVSRQtYHOHPZZZVLQGPHWDORUJEU$FHVVRHPMXO

Ao analisar as informações visuais e linguísticas dessa
charge, entende-se que ela cumpre a função de
A ironizar, de forma bem-humorada, o fracasso dos
esforços governamentais no combate à pirataria.
B denunciar, de forma preconceituosa, o comportamento
dos vendedores de programas piratas.
C divulgar, de forma revolucionária, os projetos
governamentais para impedir a pirataria.
D apoiar, de forma explícita, os movimentos populares
de apoio ao combate à pirataria.
E incentivar, de forma irônica, o comércio popular de
programas de informática.

2014

QUESTÃO 113
Wiki: liberdade e colaboração
Liberdade e colaboração, duas palavras cada vez
mais importantes no mundo movido pela informação.
Mas nem sempre foi assim. A mudança para esta nova
realidade só foi possível graças à evolução dos meios
de comunicação e dentre estes, em especial, temos a
LQWHUQHW9RFrSRGHHVWDUSHQVDQGRPDVLVWRDLQGDHVWi
ORQJHGRLGHDO7HQKRTXHFRQFRUGDUFRPHVWDD¿UPDomR
mas comparando com a situação de um passado não
muito distante já dá para ver que evoluímos muito.
Na internet encontramos uma classe de ferramentas
de software que permite não só o acesso às informações
de forma livre, como também a colaboração entre
indivíduos no desenvolvimento de um projeto (mesmo
TXHGLVWDQWHVJHRJUD¿FDPHQWH 6mRRVFKDPDGRVwikis
(pronuncia-se “uiquis”).
Entre, leia e participe. Os wikis e o trabalho
colaborativo através da internet são a maior prova de que
a soma de dois mais dois pode ser cinco ou muito mais.
68'5e*'LVSRQtYHOHPKWWSLPDVWHUVFRPEU$FHVVRHPIHY DGDSWDGR 

Com base no texto de Gilberto Sudré, conclui-se que a
ferramenta wiki seria mais adequada para a
A
B
C
D
E

realização de trabalhos escolares individuais.
impressão de textos extraídos da internet.
formatação de revistas para impressão.
produção coletiva de um dicionário on-line.
publicação de livros de autores clássicos.

QUESTÃO 114

Dietas radicais são perigosas, que o diga o protagonista
da comédia O Professor Aloprado. Mesmo sem recorrer a
“Um programa de inclusão digital com foco na redução poções explosivas como o personagem de Eddie Murphy,
de preços favorece mais a indústria do que os usuários. muitas vezes as pessoas se dispõem a correr certos riscos
Dizer que preços baixos podem ajudar na resolução para perder alguns quilinhos. As estatísticas mostram que
GR SUREOHPD p FRPR D¿UPDU TXH XP LQGLYtGXR HVWDUi os distúrbios alimentares graves como a anorexia (redução
alfabetizado quando ganhar uma caneta. Será que uma extrema ou perda de apetite) e bulimia (apetite compulsivo
questão tão abrangente pode ser resolvida com micros seguido de vômito provocado) se manifestam, sobretudo,
mais baratos?” No Brasil há cinco meses, onde trabalha entre as adolescentes. Com a pressão estética exercida
como professor visitante da UFBA (Universidade Federal principalmente sobre os jovens e por desconhecerem os
da Bahia), Roberto Aparici defende a inclusão com foco na aspectos positivos de uma dieta equilibrada associada a
alfabetização digital — só assim, as pessoas saberão como exercícios físicos, “fecham a boca” e trilham um caminho
tirar o melhor proveito da tecnologia. “A informática, por si bastante perigoso para a saúde.
só, não transforma vidas. É necessário que as pessoas
'LVSRQtYHOHPZZZUHYLVWDHVFRODDEULOFRPEU$FHVVRHPRXW DGDSWDGR 
vejam a internet como uma ferramenta que melhore seu Levando-se em conta a conscientização acerca de hábitos
trabalho, sua vida pessoal. Para isso, elas precisam ser FRUSRUDLVVDXGiYHLVHDUHÀH[mRFUtWLFDVREUHRVPRGHORV
ensinadas com uma metodologia que inclua processos de corpo disseminados pela sociedade, os jovens devem
mais complexos do que o uso do teclado e do mouse”, diz. considerar importante a
&$53$1(=-'LVSRQtYHOHPZZZIROKDXROFRPEU$FHVVRHPGH] IUDJPHQWR 
A assimilação de que os tipos de corpos difundidos
A leitura do texto evidencia que, para convencer o leitor a
socialmente devem ser escolhidos como modelos a
respeito das ideias apresentadas sobre a inclusão digital,
serem seguidos.
o autor
B preocupação com as estatísticas e “fechar a boca”
A aborda uma temática que constitui interesse da
para perder alguns quilinhos, buscando a melhoria da
população economicamente favorecida.
saúde.
B orienta sobre a utilização dos recursos oferecidos nos C compreensão de que a imagem corporal é construída
programas de computadores.
D SDUWLU GH LQÀXrQFLDV VRFLDLV FXOWXUDLV SROtWLFDV H
C informa sobre a recente redução de preços de
econômicas.
computadores no Brasil.
D adoção de uma mudança de hábitos alimentares
D apoia-se no posicionamento de um pesquisador
HVFROKHQGRXPDGLHWDSDGURQL]DGDD¿PGHFRQVHJXLU
renomado na área.
o “corpo ideal”.
E defende que as pessoas devem saber usar o teclado E valorização de ideias de beleza e saúde, buscando
e o mouse.
adequar-se ao padrão corporal que a sociedade exige.

QUESTÃO 112
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QUESTÃO 115
De um lado, as doenças relacionadas ao sedentarismo
(hipertensão, diabetes, obesidade etc.), e de outro lado,
o insistente chamamento para determinados padrões
de beleza corporal, associados a produtos e práticas
alimentares e de exercício físico, colocam os jovens na
“linha de frente” dos cuidados com o corpo e a saúde.
FINI, M. I. (Org.) Proposta Curricular do Estado de São Paulo:
(GXFDomR)tVLFD6mR3DXOR6(( DGDSWDGR 

Nesse contexto, considera-se que, atualmente,
os assuntos relacionados à saúde, beleza, hábitos
alimentares saudáveis têm sido objeto de discussões que
A promovem uma diminuição na venda de produtos
como suplementos alimentares e seus derivados.
B estimulam ações que tenham por propósito a
aquisição e manutenção de um corpo saudável.
C proporcionam um aumento da prática de esportes
coletivos em todo o país, como o futebol.

No poema, observam-se os itens lexicais desmoçou
e deslimites. O mecanismo linguístico que os originou
corresponde ao processo de
A HVWUDQJHLULVPR TXH VLJQL¿FD D LQVHUomR GH SDODYUDV
de outras comunidades idiomáticas no português.
B neologismo, que consiste na inovação lexical, usada
SDUDRUH¿QDPHQWRHVWLOtVWLFRGRWH[WRSRpWLFR
C arcaísmo, que expressa o emprego de termos
produtivos em outros períodos históricos do português.
D EUDVLOHLULVPR TXH VLJQL¿FD D LQVHUomR GH SDODYUDV
HVSHFt¿FDVGDUHDOLGDGHOLQJXtVWLFDGRSRUWXJXrV
E MDUJmRTXHHYLGHQFLDRXVRSUR¿VVLRQDOGHSDODYUDV
HVSHFt¿FDVGHXPDiUHDGROp[LFRGRSRUWXJXrV

QUESTÃO 117
Os discursos referentes à prática de exercícios físicos
estão imbricados de valores sociais, culturais e educativos
LQÀXHQFLDGRVSULQFLSDOPHQWHSHORVGLVFXUVRVPLGLiWLFRV
O processo natural de envelhecimento passa a ser visto
como um descuido por aqueles que assim o aparentam,
especialmente nos cuidados com o corpo.

D possibilitam a diminuição do número de pessoas ao
redor do mundo que são acometidas pela diabetes.
E questionam a busca de padrões de beleza pelos
jovens por meio de suplementos e atividade física.

QUESTÃO 116
Retrato do artista quando coisa
A menina apareceu grávida de um gavião.
9HLRIDORXSDUDDPmHRJDYLmRPHGHVPRoRX
$PmHGLVVH9RFrYDLSDULUXPDiUYRUHSDUD
a gente comer goiaba nela.
E comeram goiaba.
Naquele tempo de dantes não havia limites
para ser.
Se a gente encostava em ser ave ganhava o
poder de alçar.
Se a gente falasse a partir de um córrego
a gente pegava murmúrios.
Não havia comportamento de estar.
Urubus conversavam sobre auroras.
Pessoas viravam árvore.
Pedras viravam rouxinóis.
Depois veio a ordem das coisas e as pedras
têm que rolar seu destino de pedra para o resto
dos tempos.
Só as palavras não foram castigadas com
a ordem natural das coisas.
As palavras continuam com seus deslimites.
BARROS, M. Retrato do Artista Quando Coisa5LRGH-DQHLUR5HFRUG

'LVSRQtYHOHPKWWSXPDKLVWRULDSRUDFDEDUEORJVSRWFRP$FHVVRHPIHY

Ao analisarmos a imagem, podemos considerar que ela
apresenta
A os valores do corpo visto enquanto conjunto de partes
funcionando como uma máquina, fruto dos valores
mecanicistas.
B a ideia do corpo ideal jovem, musculoso e atlético e o
exercício como a fórmula para se alcançar a juventude
eterna e, por sua vez, o sucesso.
C a prática de exercícios como promoção de saúde e
respeito ao desenvolvimento humano.
D um corpo em toda a sua essência, físico, psíquico,
biológico e cultural e o exercício auxiliando o
entendimento de todas essas dimensões.
E o exercício físico como possibilidade de atender
às pessoas de qualquer idade e classe para o
aprimoramento estético.
/&GLD_&DGHUQR&,1=$3iJLQD
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QUESTÃO 118

QUESTÃO 120

Os mesmos objetivos que a teatróloga Spolin propõe
para o espetáculo são válidos em cada momento durante
o processo de aprendizagem, onde o teatro, enquanto
manifestação viva e espontânea, deve estar presente
em todos os momentos. Da mesma forma como a plateia
de espectadores é normalmente pouco estimulada por
emoções que pertencem ao passado, o jogador no palco
não explora a si mesmo (suas emoções) através de um
SURFHVVRGHLGHQWL¿FDomRVXEMHWLYRPDVDWXDHPIXQomR
do momento presente.

TEXTO I

KOUDELA, I. D. Jogos teatrais6mR3DXOR3HUVSHFWLYD

O jogo teatral permite a liberdade de ação e o
estabelecimento de contato com o ambiente e a ação
espontânea se desenvolve de forma a
A ocultar a atuação do ator, dispensando a renovação
das emoções, que são desestimulantes.
B estimular a lembrança de momentos passados para
salientar a importância das novas emoções.
C entender os processos que se desenvolvem no palco
com a exploração dos seus próprios sentimentos.
D experienciar emoções novas, que surgem no presente,
sem a exploração das velhas emoções do ator.
E vivenciar alguns momentos, que Spolin acredita
serem pertencentes ao processo subjetivo do ator.

QUESTÃO 119

A invasão dos marcianos
2FLQHDVWD2UVRQ:HOOHVHPRXWXEURGHSURS{V
à rádio Columbia Broadcasting System uma transmissão
diferente: uma adaptação de A guerra dos mundos. A obra
pXPGRVOLYURVGH¿FomRFLHQWt¿FDPDLVIDPRVRVGRHVFULWRU
H.G. Wells. Na época de sua publicação, foi considerado
perigoso, pois poderia causar fobias nos leitores.
Depois de passar 15 dias convencendo a direção da
rádio a não colocar a locução na programação do dia, a
WUDQVPLVVmR IRL DR DU jV  KRUDV GR GLD  GH RXWXEUR
daquele ano.
Depois das previsões meteorológicas, a rádio
começou a tocar música. Houve uma interrupção brusca
e o locutor disse: “A C.B.S. interrompe seu programa
para anunciar aos ouvintes que um meteoro de grandes
dimensões caiu em Grovers Hill, no Estado de Nova
Jersey, a algumas milhas de Nova York”. A música voltou
e novamente foi interrompida para a entrevista com um
professor de meteorologia sobre a origem dos meteoros.
Em seguida, entrou no ar um repórter falando sobre o
meteoro e os muitos curiosos ao redor. Então, o enviado
especial começou a descrever o meteoro se abrindo e dele
saindo seres gigantescos com tentáculos. De repente, ele
foi morto por raio disparado pelos seres extraterrestres.
Logo chegaram à CBS as primeiras notícias de que
a população estava histérica. No entanto, o diretor da
estação resolveu não anunciar que tudo não passava
GH XPD WUDQVPLVVmR ¿FWtFLD H GHFLGLX FRQWLQXDU ³9RFrV
acabaram de ouvir a primeira parte de uma irradiação de
Orson Welles, que radiofonizou a obra A guerra de dois
mundos, do famoso escritor inglês H. G. Wells”.
'LVSRQtYHOHPZZZSXFUVEU$FHVVRHPRXW

Resumo
*HURXRV¿OKRVRVQHWRV
Deu à casa o ar de sua graça
e vai morrer de câncer.
O modo como pousa a cabeça para um retrato
pRGDTXHD¿QDODFHLWRXVHUGLVSHQViYHO
Espera, sem uivos, a campa, a tampa, a inscrição:

SAUDADE DOS SEUS, LEONORA.
PRADO, A. Bagagem5LRGH-DQHLUR5HFRUG

O texto de Adélia Prado apresenta uma mulher cuja vida
se “resume”. Sua expressão poética revela
A contradições do universo feminino infeliz.
B frustração relativa às obrigações cotidianas.
C busca de identidade no universo familiar.
D subterfúgios de uma existência complexa.
E resignação diante da condição social imposta.
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TEXTO II
Escrava Isaura
As novelas brasileiras fazem muito sucesso no
exterior. A adaptação do romance a escrava Isaura é
um exemplo de sucesso mundial. Segundo o Guia dos
Curiosos, “seu sucesso no exterior foi tamanho que
influenciou acontecimentos importantes da História”.
O site registra também que “em Cuba, o governo chegou
a cancelar o racionamento de energia elétrica durante o
horário da novela”.
'LVSRQtYHOHPZZZJXLDGRVFXULRVRVFRPEU$FHVVRHPRXW

2VWH[WRV,H,,WUDWDPGDDGDSWDomRGHREUDV¿FFLRQDLV
para o rádio e a televisão, tecnologias de comunicação
e informação predominantes em determinadas épocas.
São efeitos sociais dessas respectivas transmissões
A a negação dos avanços tecnológicos e a resistência a
ideais políticos totalitários.
B a diminuição no número de leitores e o veto político a
DXWRUHVGHSRXFDFRQ¿DELOLGDGH
C DFRQ¿UPDomRGDVOLPLWDo}HVWHFQROyJLFDVGRUiGLRH
a independência política da televisão.
D a alteração no modo de apreensão da realidade e a
LQWHUIHUrQFLDHPGHFLV}HVR¿FLDLV
E a desvalorização de obras literárias e a alteração na
hegemonia do regime político de Cuba.
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QUESTÃO 121
TEXTO I
Convivemos com o modelo de pirâmide social, no
qual uma grande base de excluídos sustenta alguns
poucos privilegiados situados no topo da pirâmide
socioeconômica, modelo esse que se repete, ipsis litteris,
no caso do acesso ao chamado mundo da cibercultura. E,
mesmo com todas as políticas públicas de implantação de
telecentros, infocentros, pontos de cultura e programas
de introdução de computadores nas escolas, ainda
percebemos que os conectados, no Brasil, são, em
grande maioria, os que estão nas camadas mais altas da
sociedade.
35(7721/6,/9(,5$6$ 2UJ Além das redes de colaboração: internet,
GLYHUVLGDGHFXOWXUDOHWHFQRORJLDVGRSRGHU6DOYDGRU(GXIED IUDJPHQWR 

TEXTO II

Guimarães Rosa destaca-se pela inovação da
linguagem com marcas dos falares populares e regionais.
Constrói seu vocabulário a partir de arcaísmos e da
intervenção nos campos sintático-semânticos. Em
Grande sertão: veredas, seu livro mais marcante, faz o
enredo girar em torno de Riobaldo, que tece a história de
sua vida e sua interlocução com o mundo-sertão.
No fragmento em referência, o narrador faz uso da
linguagem para revelar
A inquietação por desconhecer se os jagunços podem
ou não ser protegidos por Deus.
B uma insatisfação profunda com relação à sua
condição de jagunço e homem pecador.
C FRQ¿DQoDQDUHVSRVWDGHVHXDPLJR-}HTXHSDUHFLD
ser homem estudado e entendido.
D muitas dúvidas sobre a vida após a morte, a vida
espiritual e sobre a fé que pode ter o jagunço.
E arrependimento pelos pecados cometidos na vida
errante de jagunço e medo da perdição eterna.

QUESTÃO 123
A despropósito
Olhou para o teto, a telha parecia um quadrado de doce.
Ah! — falou sem se dar conta de que descobria,
durando desde
&$5862)6,/9(,5$&Quadrinhos para a cidadania. História, Ciências, Saúde –
0DQJXLQKRV5LRGH-DQHLURYQMDQPDU

a infância, aquela hora do dia, mais um galo cantando,

Os dois textos apresentam pontos de vista críticos sobre os
usos sociais que são feitos dos sistemas de comunicação
e informação. Em ambos, problematiza-se a

um corte de trator, as três camadas de terra,

A distância existente entre o avanço das tecnologias
da informação e comunicação e o efetivo acesso de
todas as classes sociais a esse aporte tecnológico.
B política de introdução de computadores nas escolas
H D UHVWULomR GH DSRLR ¿QDQFHLUR D GHWHUPLQDGDV
regiões do Brasil.
C carência de laboratórios de informática e a falta de
acesso à rede mundial de computadores nas escolas
públicas.
D falta de formação dos alunos para o acesso ao mundo
digital e o uso inapropriado dos equipamentos.
E TXDQWLGDGHLQVX¿FLHQWHGHSURIHVVRUHVSDUDWUDEDOKDU
com as tecnologias da informação e ensiná-las aos
alunos.

não tinha certeza se uma vaca

QUESTÃO 122
Pecados, vagância de pecados. Mas, a gente estava
com Deus? Jagunço podia? Jagunço – criatura paga
para crimes, impondo o sofrer no quieto arruado dos
outros, matando e roupilhando. Que podia? Esmo disso,
disso, queri, por pura toleima; que sensata resposta
podia me assentar o Jõe, broreiro peludo do Riachão do
Jequitinhonha? Que podia? A gente, nós, assim jagunços,
se estava em permissão de fé para esperar de Deus
perdão de proteção? Perguntei, quente.
— “Uai? Nós vive... — foi o respondido que ele me deu.
ROSA, G. Grande sertão: veredas5LRGH-DQHLUR1RYD)URQWHLUD IUDJPHQWR 

a ocre, a marrom, a roxeada. Um pasto,
e o sarilho da cisterna desembestado, a lata
batendo no fundo com estrondo.
Quando insistiram, vem jantar, que esfria,
ele foi e disse antes de comer:
“Qualidade de telha é essas de antigamente”.
PRADO, A. Bagagem5LRGHMDQHLUR&LYLOL]DomR%UDVLOHLUD

A poesia brasileira sofreu importantes transformações
após a Semana de 1922, sendo a aproximação com a
SURVD XPD GDV PDLV VLJQL¿FDWLYDV 2 SRHPD GD SRHWD
mineira Adélia Prado rompe com a lírica tradicional e se
aproxima da prosa por apresentar
A travessão, estrutura do verso com pontuação comum
a orações e aproximação com a oralidade, elementos
próprios da narrativa.
B uma estrutura narrativa que não segue a sequência
de estrofes nem utiliza de linguagem metafórica.
C personagem situado no tempo e espaço, descrevendo
suas memórias da infância.
D discurso direto e indireto alternados na voz do eu
lírico e localização espacial.
E narrador em primeira pessoa, linguagem discursiva e
elementos descritivos.
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QUESTÃO 124

ORLANDELI. 'LVSRQtYHOHPZZZGDQLORKTDGDUWEU$FHVVRHPIHY DGDSWDGR 

(VVDWLULQKDWHPFRPRWHPDDQRYDRUWRJUD¿DGDOtQJXDSRUWXJXHVDHRVGLYHUVRVWLSRVGHOLQJXDJHPKRMHH[LVWHQWHV
A situação apresentada no último quadrinho indica que
A
B
C
D
E

o sobrinho não compreendeu a linguagem mais conservadora utilizada pelo seu tio.
o tio não está familiarizado com a linguagem de chats e de mensagens instantâneas.
a informalidade presente na linguagem do sobrinho impede a comunicação com o tio.
o tio deve evitar utilizar a norma padrão da língua no contexto da internet.
o sobrinho desconhece a norma padrão da língua portuguesa.

QUESTÃO 125
Art. 5º — Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade.

Constituição da República Federativa do Brasil'LVSRQtYHOHP
ZZZSODQDOWRJRYEU$FHVVRHPDJR IUDJPHQWR 

A objetividade inerente ao gênero lei manifesta-se no alto grau de formalidade da linguagem empregada. Essas
características são expressas na estruturação do texto por
A
B
C
D
E

YRFiEXORVGHULYDGRVSRUVX¿[DomR
frases ordenadas indiretamente.
palavras de sentido literal.
períodos simples.
substantivos compostos.

QUESTÃO 126
É possível ter cãibras no coração?
É impossível ter cãibras no coração, apesar de ser comum pacientes se queixarem de dores semelhantes a
uma contratura no órgão. A musculatura cardíaca é diferente da musculatura esquelética das pernas e braços, onde
VHQWLPRVDVFmLEUDV,VVRSRUTXHRFRUDomRSRVVXLXPWLSRHVSHFLDOGH¿EUDPXVFXODUHVWULDGDTXHWHPPRYLPHQWR
involuntário. O órgão contrai e relaxa automaticamente. Não há registro de casos em que ele permaneça contraído
sem relaxamento imediato, que é como a cãibra se apresenta.
'LVSRQtYHOHPKWWSVXSHUDEULOFRPEU$FHVVRHPMXQ IUDJPHQWR 

Os conectivos são elementos fundamentais para a ligação de palavras e orações no texto. Contextualmente, o
FRQHFWLYR³DSHVDUGH´ Ɛ H[SUHVVD
A
B
C
D
E

explicação, porque apresenta os motivos que impossibilitam o aparecimento de cãibras no coração.
FRQFHVVmRSRLVLQWURGX]XPDLGHLDFRQWUiULDjD¿UPDomR³pLPSRVVtYHOWHUFmLEUDVQRFRUDomR´
causa, tendo em vista que introduz a razão da manifestação da doença no coração.
FRQFOXVmRMiTXH¿QDOL]DDD¿UPDomR³pLPSRVVtYHOWHUFmLEUDVQRFRUDomR´
consequência, uma vez que apresenta os efeitos das cãibras.
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QUESTÃO 127

Turquia

231
Mar Mediterrâneo

1101
Alepo
Idlib

301

1131

373

SÍRIA

Latakia

PRINCIPAIS CIDADES
CONFLAGRADAS

Dayr az Zawr
Hama

Tartus

(em número de mortos)

ENTRADA DE ARMAS
E COMBATENTES
REFUGIADOS

IRÃ

173
Homs

3060

977
Iraque

As relações de
Bashar Assad com
os governos vizinhos
Líbano

AFINIDADE
PERDA DE APOIO
RIXA ANTIGA

Damasco

772
Deraa

Jordânia

ISRAEL

'LVSRQtYHOHPKWWSYHMDDEULOFRPEU$FHVVRHPPDU

2PDSDDSUHVHQWDRFRQÀLWRLQWHUQRQD6tULDFRPDDSUHVHQWDomRGHXPTXDGURRQGHHVWmRLQGLFDGRVRVWLSRVGH
relação entre os países da região e os acontecimentos que caracterizam a situação. Os índices presentes no quadro
estão estrategicamente dispostos sobre determinadas regiões do mapa, orientando a compreensão de que
A a comunidade internacional se preocupa desnecessariamente com a relação entre Síria e Iraque.
B RFRQÀLWRVHPRVWUDDLQGDLQGH¿QLGRSRUTXHKiXPHTXLOtEULRHQWUHRVJRYHUQRVYL]LQKRVTXHDSRLDPHRVque não
apoiam o governo sírio.
C HPWRGDVDVUHJL}HVGRSDtV²HPHVSHFLDOQDViUHDVGHFRQÀLWRPDLVLQWHQVR²DSRSXODomRVtULDHVWiLPSHGLGD
de sair do país para buscar ajuda.
D embora as principais cidades do país estejam envolvidas, o maior número de mortos concentra-se às margens do
rio Eufrates.
E assim como os governos da Turquia e da Jordânia, o governo israelense mudou seu posicionamento quando o
FRQÀLWR¿FRXPDLVLQWHQVR

QUESTÃO 128
José tinha um verso do poeta morto tatuado na barriga, logo abaixo do umbigo. Um dia, a família viva do poeta
morto viu José refestelando-se na areia da praia, com o tal verso bem à vista, logo acima da sunga amarela. Horrorizada
com o acinte, a família o processou. Era um inequívoco oferecimento da obra ao conhecimento público — e num local
de frequência coletiva. A família ganhou a causa e a tatuagem, que hoje está emoldurada na grande sala de estar, logo
acima do sofá vermelho.
67,**(59'LVSRQtYHOHPKWWSFXOWXUDHEDUEDULHRUJ$FHVVRHPMXO

No texto, o verso tatuado no corpo de José é reinvindicado pelos herdeiros do poeta, que não aceitam sua exposição
pública. Nesse sentido, o texto tem como objetivo
A
B
C
D
E

abordar a questão dos limites dos direitos autorais.
ID]HUXPDUHÀH[mRVREUHDVGLYHUVDVIRUPDVGHFLUFXODomRGRWH[WRSRpWLFR
explicar que a poesia pertence à coletividade e não à família herdeira do poeta.
evidenciar a perda do caráter sagrado da poesia, ao mencionar a localização da tatuagem.
chamar atenção do leitor para as políticas de divulgação de obras literárias.
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QUESTÃO 129
A história do futebol é uma triste viagem do prazer
ao dever. Ao mesmo tempo em que o esporte se tornou
indústria, foi desterrando a beleza que nasce da alegria
GH MRJDU Vy SHOR SUD]HU GH MRJDU 1HVWH PXQGR GR ¿P
GR VpFXOR R IXWHERO SUR¿VVLRQDO FRQGHQD R TXH p LQ~WLO
o que não é rentável, ninguém ganha nada com esta
loucura que faz com que o homem seja menino por um
momento, jogando como menino que brinca com o balão
de gás e como o gato que brinca com o novelo de lã:
bailarino que dança com uma bola leve como o balão
que sobe ao ar e o novelo que roda, jogando sem saber
que joga, sem motivo, sem relógio e sem juiz. O jogo se
transformou em espetáculo, com poucos protagonistas e
muitos espectadores, futebol para olhar, e o espetáculo se
transformou num dos negócios mais lucrativos do mundo,
que não é organizado para ser jogado, mas para impedir
TXH VH MRJXH $ WHFQRFUDFLD GR HVSRUWH SUR¿VVLRQDO IRL
impondo um futebol de pura velocidade e muita força, que
UHQXQFLDjDOHJULDDWUR¿DDIDQWDVLDHSURtEHDRXVDGLD
GALEANO, E. Futebol ao sol e à sombra. Porto Alegre: L&PM, 1995.

As transformações que marcam a trajetória histórica do
IXWHEROHVSHFLDOPHQWHDTXHODVLGHQWL¿FDGDVQRWH[WRVH
caracterizam pelo(a)
A redução dos níveis de competitividade, o que tornou o
futebol um esporte mais organizado e mundialmente
conhecido.
B processo de mercadorização e espetacularização
que tem possibilitado o crescimento do número dos
praticantes e dos espaços usados para sua prática.
C redução às formas mais padronizadas, seguida
de uma crescente tendência ao aparecimento de
regionalismos na forma de vivenciar a prática do
futebol.
D tendência de desaparecimento de sentidos sociais e
estéticos, característicos nos jogos e nas brincadeiras
populares.
E processo de espetacularização e elevação dos
indicadores estéticos do futebol, resultado da
DSOLFDomRGRVDYDQoRVFLHQWt¿FRVHWHFQROyJLFRV

QUESTÃO 130
Em todas as datas cívicas a máquina é agora uma
SDUWH LPSRUWDQWH GDV IHVWLYLGDGHV 9RFr VH OHPEUD TXH
antigamente os feriados eram comemorados no coreto
ou no campo de futebol, mas hoje tudo se passa ao pé
da máquina. Em tempo de eleição todos os candidatos
querem fazer seus comícios à sombra dela, e como
isso não é possível, alguém tem de sobrar, nem todos
VH FRQIRUPDP H VHPSUH VXUJHP FRQÀLWRV )HOL]PHQWH D
PiTXLQDDLQGDQmRIRLGDQL¿FDGDQHVVHVHVSDUUDPRVH
espero que não seja.

2014

A presença do inusitado ou do fantástico na vida cotidiana
p IUHTXHQWH QD REUD GH -RVp - 9HLJD 1R IUDJPHQWR
a situação de singularidade experimentada pelas
personagens constrói-se a partir do
A
B
C
D
E

afastamento da religião tradicional.
medo crescente diante da tecnologia.
desrespeito político em âmbito municipal.
impacto sociocultural das inovações.
FRQÀLWRHQWUHGLIHUHQWHVFODVVHVVRFLDLV

QUESTÃO 131
A sua concepção de governo [do Marechal Floriano
Peixoto] não era o despotismo, nem a democracia, nem
a aristocracia; era a de uma tirania doméstica. O bebê
portou-se mal, castiga-se. Levada a coisa ao grande
o portar-se mal era fazer-lhe oposição, ter opiniões
contrárias às suas e o castigo não eram mais palmadas,
sim, porém, prisão e morte. Não há dinheiro no tesouro;
ponham-se as notas recolhidas em circulação, assim
como se faz em casa quando chegam visitas e a sopa é
pouca: põe-se mais água.
BARRETO, L. 7ULVWH¿PGH3ROLFDUSR4XDUHVPD. São Paulo: Brasiliense, 1956 (fragmento).

A obra literária de Lima Barreto faz uma crítica
incisiva ao período da Primeira República no Brasil. No
fragmento do romance 7ULVWH¿PGH3ROLFDUSR4XDUHVPD,
a expressão “tirania doméstica”, como concepção do
JRYHUQRÀRULDQLVWDVLJQL¿FDTXH
A
B
C
D
E

o regime político era omisso e elitista.
a visão política de governo era infantilizada.
o presidente empregava seus parentes no governo.
o modelo de ação política e econômica era patriarcal.
o presidente assumiu a imagem populista de pai da
nação.

QUESTÃO 132
E vejam agora com que destreza, com que arte faço
HX D PDLRU WUDQVLomR GHVWH OLYUR 9HMDP R PHX GHOtULR
FRPHoRXHPSUHVHQoDGH9LUJtOLD9LUJtOLDIRLRPHXJUmR
pecado de juventude; não há juventude sem meninice;
meninice supõe nascimento; e eis aqui como chegamos
QyVVHPHVIRUoRDRGLDGHRXWXEURGHHPTXH
QDVFL9LUDP"
ASSIS, M. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1974 (fragmento).

A repetição é um recurso linguístico utilizado para
promover a progressão textual, pois indica entrelaçamento
de ideias. No fragmento de romance, as repetições foram
utilizadas com o objetivo de

A marcar a transição entre dois momentos distintos
GD QDUUDWLYD R DPRU GR QDUUDGRU SRU 9LUJtOLD H VHX
nascimento.
B WRUQDU PDLV OHQWR R ÀX[R GH LQIRUPDo}HV SDUD
¿QDOPHQWHFRQGX]LUROHLWRUDRWHPDSULQFLSDO
A única pessoa que ainda não rendeu homenagem
à máquina é o vigário, mas você sabe como ele é C UHIRUoDU SHOR DF~PXOR GH D¿UPDo}HV D LGHLD GR
ranzinza, e hoje mais ainda, com a idade. Em todo caso,
TXDQWRpJUDQGHRVHQWLPHQWRGRQDUUDGRUSRU9LUJtOLD
ainda não tentou nada contra ela, e ai dele. Enquanto D representar a monotonia, caracterizadora das etapas
¿FDU QDV FHQVXUDV YHODGDV YDPRV WROHUDQGR p XP
da vida do autor: a juventude e a velhice.
direito que ele tem.
E assegurar a sequenciação cronológica dos fatos
9(,*$--$PiTXLQDH[WUDYLDGD,Q025,&21,,Os cem melhores contos brasileiros
representados e a precisão das informações.
do século5LRGH-DQHLUR2EMHWLYD IUDJPHQWR 

/&GLD_&DGHUQR&,1=$3iJLQD

2014

QUESTÃO 133
Floresta tropical, Rio de Janeiro, Brasil. Em meio às
árvores, os pássaros gorjeiam, oh!, alegremente. De repente,
uma batucada daquelas bem brasileira. Aí, tucanos, garças,
canários e araras e outras aves enlouqueceram numa
FRUHRJUD¿DWLSR³DFDUDGR%UDVLO´$LPDJHPpFRUWHVLDGH
Rio, animação de Carlos Saldanha. Ao fundo, Real in Rio
— na versão brazuca, Favo de Mel —, música de Sérgio
Mendes e Carlinhos Brown, letra da americana Siedah
Garrett, e esperança brasileira na cerimônia de entrega do
2VFDU&RPWUHFKRVFRPR³1yVVRPRVRVPHOKRUHV
no ritmo/ é por isso que amamos o Carnaval/ a mágica
pode acontecer de verdade no Rio/ tudo é selvagem e livre/
não se sinta sozinho porque aqui é a nossa casa”, Brown,
Mendes e Garrett vendem o eterno clichê de samba-suorfutebol desta terra tropical.
CHARLSON, F.; LOBÃO, G. Um sonho bem brasileiro. Jornal de Brasília,
IHY DGDSWDGR 

A música Real in Rio, de Brown, Mendes e Garrett, que
integra a animação Rio, foi composta para

*CINZ25DOM19*

O editorial é um gênero que apresenta o ponto de vista de
um jornal ou de uma revista sobre determinado assunto. É
FDUDFWHUtVWLFDGRJrQHURH[HPSOL¿FDGDSRUHVVHHGLWRULDO
A ser assinado por um jornalista do veículo em que é
publicado.
B RFXSDUXPHVSDoRHVSHFt¿FRHRSLQDUDUHVSHLWRGH
assuntos atuais.
C DSUHVHQWDU HVWXGRV FLHQWt¿FRV DFHUFD GH WHPDV
complexos.
D narrar fatos polêmicos em uma linguagem acessível.
E descrever acontecimentos de modo imparcial.

QUESTÃO 135
Revistas terão de informar uso de editor de imagens
Todos os anúncios veiculados em jornais e revistas
terão de informar ao leitor se houve uso de software para
manipular imagens de pessoas. É isso o que diz uma
lei recém-aprovada em Israel. O objetivo é evitar que a
publicidade divulgue imagens de modelos magras demais,
que supostamente estimulam transtornos alimentares em
jovens. O parlamento francês está discutindo uma medida
similar, porém mais dura — até embalagens de produtos
e imagens de campanhas políticas teriam de revelar o uso
de um software de edição de imagens.

A sintetizar os gêneros e estilos da música carioca em
uma única obra.
B demonstrar a possibilidade de compor um samba
redigido em língua inglesa.
C compor o tema central da trilha sonora da produção
de Carlos Saldanha.
'LVSRQtYHOHPKWWSVXSHUDEULOFRPEU$FHVVRHPMXO DGDSWDGR 
D promover o gênero samba-enredo, que é característico A expressão “medida similar” auxilia a progressão das
do carnaval carioca.
LGHLDVQRWH[WRSRLVIRLHPSUHJDGDFRPD¿QDOLGDGHGH
E FRQVWLWXLUDFRPSDQKDPHQWRPXVLFDOSDUDDFRUHRJUD¿D
A apresentar uma observação crítica em relação
das aves na animação.
ao conteúdo da lei que está sendo aprovada no
parlamento francês.
QUESTÃO 134
B impor erudição ao texto, objetivando atender às
Tragédia anunciada
HVSHFL¿FLGDGHV GR S~EOLFR OHLWRU D TXH VH GHVWLQD D
notícia veiculada.
Entraves burocráticos, incompetência administrativa,
conveniências
políticas
e
contingenciamento C incluir no texto a informação de que a lei aprovada
pelo parlamento francês, por ser mais rigorosa,
indiscriminado de gastos estão na raiz de um dos graves
UHWL¿FDDOHLLVUDHOHQVH
males da administração pública brasileira, que é a
GL¿FXOGDGH GR (VWDGR GH WUDQVIRUPDU UHFXUVRV SUHYLVWRV D estabelecer relação entre uma lei que está sendo
no Orçamento em investimentos reais.
discutida no parlamento francês e outra aprovada
recentemente em Israel.
Exemplo dessa inépcia político-administrativa é
a baixa execução de verbas destinadas a obras de E antecipar a informação de que embalagens de
produtos e imagens de campanhas políticas deveriam
prevenção de desastres naturais — como controle de
informar o uso de editor de imagens.
cheias, contenção de encostas e combate à erosão.
$V GL¿FXOGDGHV SDUD SODQHMDU H UHDOL]DU DV REUDV GH
prevenção terminam por onerar o governo. Acaba saindo
mais caro para os cofres públicos remediar ocorrências
que poderiam ter sido evitadas.
A nota positiva é que o Centro Nacional de
Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) foi
inaugurado em agosto pela presidente Dilma Rousseff.
2 yUJmR Mi HPLWLX DOHUWDV D PDLV GH  PXQLFtSLRV
e prepara-se para aperfeiçoar seu sistema de
monitoramento. De pouco valerão esses esforços se
o descaso e a omissão continuarem a contribuir para a
sinistra contabilidade de vítimas que se repete a cada ano.
'LVSRQtYHOHPZZZIROKDXROFRPEU$FHVVRHPGH] DGDSWDGR 
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 136 a 180
QUESTÃO 136
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QUESTÃO 138
Uma pessoa, durante sua vida, cometeu crimes,
VHQGRSRUFRQVHTXrQFLDFRQGHQDGDDDQRVGHFDGHLD
Ainda no tribunal, o juiz, interessado na recuperação
dessa pessoa, lhe informou acerca da possibilidade que
tinha em reduzir sua pena, caso se dispusesse a trabalhar
QDPDUFHQDULDGDSHQLWHQFLiULD,QIRUPRXDTXHDFDGD
dias de trabalho, 1 dia seria “perdoado” em sua pena.

Ao elaborar um programa de condicionamento
para um atleta, um preparador físico estipula que ele
GHYH FRUUHU   PHWURV QR SULPHLUR GLD H QRV GLDV
VHJXLQWHV  PHWURV D PDLV GR TXH FRUUHX QR GLD Imaginando não haver outras formas de progressão de
DQWHULRU 2 WUHLQDGRU GHVHMD TXH DR ¿QDO GRV GLDV GH pena, e considerando que a pessoa trabalhe todos os dias
treinamento, o atleta tenha percorrido, em média, da semana, quanto tempo ela deverá permanecer presa?
PSRUGLD
A (QWUHHDQRV
Esse atleta deve participar desse programa por
B (QWUHHDQRV
A 9 dias.
C Entre 4 e 5 anos.
B GLDV
D Entre 6 e 7 anos.
C 5 dias.
E (QWUHHDQRV
D 4 dias.
E 2 dias.
QUESTÃO 139

QUESTÃO 137
Um medidor de velocidade funciona com dois
sensores instalados sob o asfalto. Um microprocessador
recebe os sinais elétricos emitidos pelos sensores,
calculando a velocidade v HP IXQomR GD GLVWkQFLD ¿[D
entre os sensores e o tempo gasto durante a passagem
distância
do veículo, assim, v =
.
tempo

A direção de uma escola comprará lapiseiras para
distribuir para os seus alunos. Sabe-se que x lapiseiras
custam y reais.
O número máximo de lapiseiras que a direção da escola
conseguirá comprar com z reais é o maior inteiro menor
do que, ou igual a
A

Se a velocidade for maior do que a máxima permitida
para a via, um sistema de vídeo é acionado para capturar
a imagem do veículo infrator. Dois destes medidores estão B
instalados em uma avenida, onde a velocidade máxima
SHUPLWLGDpGHNPKHDGLVWkQFLDHQWUHRVVHQVRUHVp
C
GHPHLRPHWUR P 
Um motorista dirige um carro, nessa avenida, com o
velocímetro descalibrado. Ao passar pelo primeiro medidor D
ele se lembra da existência dos medidores, reduzindo
HP  NPK D YHORFLGDGH GR VHX YHtFXOR H SDVVD SHOR
segundo medidor. Sabe-se que o microprocessador do E
primeiro medidor registrou que o veículo passou entre os
VHQVRUHVHPVHJXQGRVHSHODOHJLVODomRYLJHQWH
DPXOWDpFODVVL¿FDGDHP
Média: se a velocidade do veículo é maior do que
NPKHPHQRURXLJXDODNPK
Grave: se a velocidade do veículo é maior do que
NPKHPHQRURXLJXDODNPK
Gravíssima: se a velocidade do veículo é maior do
TXHNPK
(Para transformar a velocidade de m/s para km/h
PXOWLSOLFDVHSRU 
Qual(ais) multa(s) esse infrator recebeu?
A
B
C
D
E

Somente uma média.
Somente uma grave.
Uma grave e uma média.
Somente uma gravíssima.
Duas multas gravíssimas.

07GLD_&DGHUQR&,1=$3iJLQD
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QUESTÃO 140
Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica (Ipea) investigou qual área faz a economia crescer mais e quais
os maiores responsáveis pela diminuição da desigualdade na distribuição de renda.
A INFLUÊNCIA DE CADA ÁREA NO CRESCIMENTO E NA IGUALDADE

Revista Nova EscolaHGPDU DGDSWDGR 

Considerando apenas as áreas que contribuem para o crescimento econômico mais do que o investimento em
H[SRUWDomRTXDOGHODVpDTXHPDLVLQÀXHQFLDSDUDDPDLRULJXDOGDGH"
A
B
C
D
E

Bolsa família.
Educação.
Investimento em construção civil.
Previdência Social.
Saúde.

QUESTÃO 141
$WpR¿PGR,PSpULRDVPXOKHUHVHUDPWROKLGDVHPVHXDFHVVRjHVFROD-iQDGpFDGDGHRQ~PHURGH
PHQLQDVHPHQLQRVQDVLQVWLWXLo}HVGHHQVLQR¿FDLJXDO+RMHDVPXOKHUHVVmRPDLRULDHPWRGRVRVQtYHLVGHHQVLQR
²GRIXQGDPHQWDOjSyVJUDGXDomR9HMDDWDEHODDVHJXLU
Pessoas com 10 anos ou mais, segundo o sexo e os grupos de anos de estudos, em %
Anos de estudo

Menos de 1

D

4a7

D

11 ou mais

Homens





29,1

17,4

29,6

Mulheres





27,4

17,1



&RQVLGHUDQGRRVGDGRVDSUHVHQWDGRVWHPVHTXHHVFROKLGDDRDFDVRXPDEUDVLOHLUDFRPPDLVGHDQRV
a probabilidade de que ela possua oito anos ou mais de estudos é igual a
A
B
C
D
E
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QUESTÃO 142

QUESTÃO 145

Um fabricante planeja colocar no mercado duas
linhas de cerâmicas para revestimento de pisos. Diversas
formas possíveis para as cerâmicas foram apresentadas
e decidiu-se que o conjunto P de formas possíveis seria
FRPSRVWRDSHQDVSRU¿JXUDVSROLJRQDLVUHJXODUHV

A empresa E fornece linhas para telefones celulares
da Companhia de Telefonia X a dois de seus funcionários.
2VIXQFLRQiULRVHXVDPHPPpGLDPLQXWRVH
195 minutos mensais, em ligações, respectivamente.

Duas formas geométricas que fazem parte de P são
A triângulo e pentágono.

O plano das linhas desses celulares possui uma
IUDQTXLDGHPLQXWRVPHQVDLV RXVHMDPLQXWRVGH
OLJDo}HVJUiWLVDFDGDPrV HFXVWRGH5SRUPLQXWR
DGLFLRQDODOpPGHXPFXVWR¿[RGH5PHQVDLV
A companhia X lançou novos planos que podem
baratear o custo da empresa E com esses celulares e
ofereceu-lhes, com preços mostrados a seguir:

B triângulo e hexágono.
C triângulo e octógono.
D hexágono e heptágono.

Franquia
(em minutos)

Custo por
minuto
adicional
(em reais)

&XVWR¿[R
(em reais)

Plano
Dourado







Plano
Parceria





15

E hexágono e octógono.

QUESTÃO 143
Ao alugar um carro, o locatário precisa pagar
5SRUGLDHPDLV5SRUTXLO{PHWURURGDGR
Para facilitar, as locadoras podem fazer uma relação entre
o valor a ser pago P, em reais, em função dos quilômetros
rodados, representado por x.
Qual das expressões abaixo representa o valor pago
pelos locatários em função dos quilômetros rodados?

Mas, por contrato, E só pode migrar uma das contas
para um novo plano, enquanto a outra precisa continuar
no plano em que está.
De modo a ter o menor custo possível com os pagamentos
dessas contas de celulares, qual é a melhor atitude a ser
tomada pela empresa E em relação às ofertas descritas?

A 3 [
B 3 [
C 3 [

A
B
C
D
E

D 3 [
E 3 [

QUESTÃO 144

Fornecer o Plano Dourado para o funcionário 1.
Fornecer o Plano Parceria para o funcionário 1.
Fornecer o Plano Dourado para o funcionário 2.
Fornecer o Plano Parceria para o funcionário 2.
Manter os planos atuais.

Estudo com funcionários que trabalham como caixas QUESTÃO 146
de supermercado revelou que metade deles apresentou
8PSHTXHQRFRPHUFLDQWHSUHWHQGHDSOLFDU5
VLQDLVGHLQIHFomRXULQiULD$PDLRULD¿FDDWpKRUDVVHP
HP
Do}HV QD %ROVD GH 9DORUHV 2 TXDGUR VHJXLQWH WUD]
beber água e sem urinar. Segundo a pesquisadora Thalita
algumas das opções de investimento.
Galindo, é necessário ingerir água diariamente e o ideal
GH FRQVXPR GH iJXD GLiULR VHULD LQJHULU  PLOLOLWURV GH
Fundos de
Retorno em
Taxa de
água para cada quilo de peso.
ações
12 meses
administração
Jornal do ComércioMDQ DGDSWDGR 

WWWW





BBBT


6DEHVH TXH XPD SHVVRD SHVDQGR  NJ FRQVRPH
 JDO}HV GH  OLWURV GH iJXD HP  GLDV 3DUD TXH
BGT Capital


essa pessoa atinja a ideal ingestão diária de água,
JGPF


a quantidade mínima de litros de água que ela deve
IKPQ


acrescentar à sua ingestão diária média, no mesmo
Dentre as opções apresentadas no quadro, a melhor
período de dias, deve ser de
aplicação para esse montante de dinheiro é
A 
A BBBT
B 
B BGT Capital
C 
C IKPQ
D 
D JGPF
E 
E WWWW
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QUESTÃO 147
Uma pessoa precisa comprar creme dental. Ao entrar
em um supermercado, encontra uma marca em promoção,
conforme o quadro seguinte:
Creme dental

Se a localização inicial de Cleber é dada pelo ponto A
H D ORFDOL]DomR ¿QDO p GDGD SHOR SRQWR % TXDO PDOKD
UHSUHVHQWD DV ORFDOL]Do}HV LQLFLDO H ¿QDO GH &OHEHU GH
acordo com a descrição?

Promoção

Embalagem nº 1

/HYHSDJXH

Embalagem nº 2

/HYHSDJXH

(PEDODJHPQ

Leve 5 pague 4

Embalagem nº 4

Leve 7 pague 5

Embalagem nº 5

/HYHSDJXH

A

+
A

Pensando em economizar seu dinheiro, o consumidor
resolve levar a embalagem de número

+

B

A

+

A 1.

B

B 2.

+

C 

B

D 4.
E 5.

QUESTÃO 148
Cleber precisava ir a uma papelaria. Sabia a
localização do ponto de ônibus em que deveria descer.
Quando desceu do ônibus, andou

1

+

B
A

C

+

de 1 km para o Sul,

2
GHSRLVNPSDUDR/HVWHHPVHJXLGDPLOPHWURVSDUDR
1RUWHHSRU¿P  de 1 km para Oeste.
4

+

Observe a rosa dos ventos a seguir.

D

B

A

+

Norte
Oeste

A
B

Leste

Sul
Considere uma malha quadriculada formada por
TXDGUDGRVFXMRVODGRVPHGHP m.

+

E

+

B
A

07GLD_&DGHUQR&,1=$3iJLQD
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QUESTÃO 149

QUESTÃO 150

Muitas pessoas, de modo descuidado, armazenam
em caixas plásticas restos de alimentos em locais não
apropriados, criando condições para o aparecimento
de formigas e roedores. Suponha que uma formiga,
ORFDOL]DGD QR YpUWLFH - GH XPD FDL[D SOiVWLFD TXH ¿FRX
destampada, avista um torrão de açúcar no vértice P da
FDL[D FRQIRUPH LOXVWUD D ¿JXUD VHJXLQWH &DPLQKDQGR
sobre a superfície da caixa (arestas e lados) ela poderá
seguir várias trajetórias até ele:

O governo, num programa de moradia, tem por
objetivo construir 1 milhão de habitações, em parceria
com estados, municípios e iniciativa privada. Um dos
modelos de casa popular proposto por construtoras deve
apresentar 45 m2 e deve ser colocado piso de cerâmica
em toda sua a área interna.

M

J

L

Q

K
R

N

P

O

Observação: Considere que R é o ponto médio da
aresta NQ.
Para que o caminho percorrido pela formiga tenha o
menor comprimento possível, ela deve seguir o caminho
M

J

L

R

N

P

O

M

J

L

Q

K

B

R

N

A
B
C
D
E

11,25 mil.
PLO
225 mil.
PLO
PLO

QUESTÃO 151
O gelo marinho no Ártico está em sua segunda menor
extensão já registrada: 5,56 milhões de km2. Essa medida
foi feita com o auxílio de satélites no dia 14 de agosto
GH  H p DSHQDV  PLO NP2 maior do que a baixa
UHFRUGHGH

ANGELO, C. Volume de gelo no Ártico nunca foi tão baixo.
'LVSRQtYHOHPZZZIROKDXROFRPEU$FHVVRHPQRY

Q

K

A

6XSRQGR TXH VHUmR FRQVWUXtGDV  PLO FDVDV GHVVH
tipo, desprezando-se as larguras das paredes e portas, o
Q~PHURGHSHoDVGHFHUkPLFDGHGLPHQV}HVFP[FP
utilizadas será

De acordo com esses dados, a menor extensão territorial
GRJHORPDULQKRUHJLVWUDGDQRÈUWLFRHPHPPHWURV
quadrados, foi
A
B
C
D
E

[
[6
[9
[12
[12

P

QUESTÃO 152
O

M

J

C

L

Q

K
R

N

P

O

M

J

D

L

Q

K
R

N

P

O

M

J

E

L

Q

K
R

N

P

O

MT - 2º dia | Caderno 6 - CINZA - Página 24

Todos os anos são registrados milhares de acidentes
QDVURGRYLDV8PQ~PHURVLJQL¿FDWLYRGHVVHVDFLGHQWHV
ocorre no período de carnaval. De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), o número de acidentes
UHJLVWUDGRV QR FDUQDYDO WHYH XPD UHGXomR GH  
UHJLVWUDGRV HP  SDUD   HP  2 TXDGUR
mostra os números registrados de alguns estados
brasileiros.
Acidentes
Estado
2011
2012
Santa Catarina


Rio de Janeiro


Pernambuco

129
Pará


Mato Grosso
71

De acordo com o quadro apresentado, o estado que
apresentou maior queda percentual no número de
acidentes foi
A Santa Catarina.
B Rio de Janeiro.
C Pernambuco.
D Pará.
E Mato Grosso.

2014

QUESTÃO 153

*CINZ25DOM25*

QUESTÃO 154

Em uma cidade turística, três hotéis ofereceram
Um jogo entre dois jogadores tem as seguintes regras:
SURPRo}HVSDUDRPrVGHDEULOGHHFRPSDUDUDPDV (a) o primeiro jogador pensa em uma forma geométrica,
WD[DVGHRFXSDomRQHVVHPrVFRPDVGHDEULOGH desenha apenas uma parte da forma e fornece uma dica
para que o segundo jogador termine o desenho; (b) se o
Os descontos praticados estão descritos a seguir:
segundo jogador conseguir concluir o desenho, ganha um
+RWHO)RLGDGRXPGHVFRQWRGHQDVGLiULDV
ponto; caso contrário, quem ganha um ponto é o primeiro
HOHYDQGR D RFXSDomR GH  HP  SDUD  HP
jogador. Dois amigos, Alberto e Dora, estão jogando o

UHIHULGR MRJR$OEHUWR GHVHQKRX D ¿JXUD D VHJXLU H GHX
+RWHO)RLGDGRXPGHVFRQWRGHQDVGLiULDV a seguinte dica a Dora: “a forma em que pensei é a
HOHYDQGR D RFXSDomR GH  HP  SDUD  HP SODQL¿FDomRGHXPSULVPDUHWR´

+RWHO)RLGDGRXPGHVFRQWRGHQDVGLiULDV
HOHYDQGR D RFXSDomR GH  HP  SDUD  HP

+RWHO)RLGDGRXPGHVFRQWRGHQDVGLiULDV
HOHYDQGR D RFXSDomR GH  HP  SDUD  HP


Dora completou o desenho com
+RWHO)RLGDGRXPGHVFRQWRGHQDVGLiULDV
HOHYDQGR D RFXSDomR GH  HP  SDUD  HP A um pentágono e um retângulo.

B um pentágono e quatro retângulos.
$SyVRWpUPLQRGHIRLIHLWDXPDDYDOLDomRVREUH
os impactos desses descontos nos valores arrecadados C um pentágono e cinco retângulos.
pelos hotéis.
D dois pentágonos e quatro retângulos.
O hotel que apresentou a maior diferença na taxa de
DUUHFDGDomRGHSDUDIRLR

E dois pentágonos e cinco retângulos.

A hotel 1, pois apresenta a maior taxa de ocupação
antes dos descontos.
B hotel 2, pois apresenta a maior taxa de ocupação
após os descontos.
C KRWHOSRLVDSUHVHQWDDXPHQWRGHQDWD[DGH
arrecadação.
D hotel 4, pois apresenta a maior diferença na taxa de
DUUHFDGDomRGHSDUD
E hotel 5, pois apresenta o maior desconto no valor da
diária.
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QUESTÃO 155

QUESTÃO 158

Um estudo feito em cidades brasileiras aponta que
DSHQDVGRVGLDEpWLFRVGRSDtVID]HPERPFRQWUROH
da doença. A pesquisa, que foi feita por meio da análise
dos prontuários e questionários respondidos por pacientes
HQWUHHDQDOLVRXRVGDGRVGHSHVVRDV
GHFLGDGHVQDVFLQFRUHJL}HVGR%UDVLO

Em uma determinada estrada existem dois telefones
LQVWDODGRVQRDFRVWDPHQWRXPQRTXLO{PHWURHRXWUR
QR TXLO{PHWUR  (QWUH HOHV VHUmR FRORFDGRV PDLV 
telefones, mantendo-se entre dois telefones consecutivos
sempre a mesma distância.

'LVSRQtYHOHPKWWSQRWLFLDVXROFRPEU$FHVVRHPQRY DGDSWDGR 

Entre todos que participaram da pesquisa, qual é o número
de pessoas que fazem um bom controle do diabetes?
A
B
C
D
E

27





Qual a sequência numérica que corresponde à
quilometragem em que os novos telefones serão
instalados?
A
B
C
D
E







QUESTÃO 156

QUESTÃO 159

$YHORFLGDGH0DFK 0 GHXPDYLmRpGH¿QLGDFRPRD
razão entre a velocidade do avião e a velocidade do som.
2V DYL}HV VmR FODVVL¿FDGRV HP FDWHJRULDV GH DFRUGR
com a velocidade que conseguem atingir. As categorias
VmR VXEV{QLFD 0    WUDQV{QLFD    0   
VXSHUV{QLFD 0 HKLSHUV{QLFD 0 
&RQVLGHUHDYHORFLGDGHGRVRPLJXDODNPK

Tanto na natureza, quanto na indústria, existem
GLYHUVRV WLSRV GH ÀXLGRV )OXLGRV 1HZWRQLDQRV VmR
aqueles que apresentam crescimento linear da tensão
cisalhante com relação ao gradiente de velocidade, com
FRH¿FLHQWH DQJXODU QmR QXOR $SUHVHQWDP DLQGD WHQVmR
FLVDOKDQWHQXODFRPJUDGLHQWHGHYHORFLGDGH]HUR$¿JXUD
apresenta a relação da tensão cisalhante com o gradiente
GHYHORFLGDGHSDUDGLYHUVRVWLSRVGHÀXLGRV

Bia disse que esse avião era muito rápido e, portanto,
supersônico. João convenceu Bia de que ela estava
errada, argumentando que, para o avião ser supersônico,
o tempo de sua viagem deveria ser reduzido em, no
mínimo,
A
B
C
D
E

K
1,5 h.
1,6 h.
2,4 h.
2,5 h.

25
TENSÃO CISALHANTE (Pa)

-RmR H %LD ¿]HUDP XPD YLDJHP GH DYLmR TXH
SHUFRUUHXNPHPKRUDV

'LVSRQtYHOHPKWWSEORJGDWHUUDFRPEU$FHVVRHPDJR DGDSWDGR 

De acordo com os dados e estimativas apresentados, a
quantidade de pessoas, em bilhões, que passará fome
HPVHUiLJXDOD
A
B
C
D
E

1,2.

1,4.
2,2.
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B

15

A

10
C
5
D

0
0

QUESTÃO 157
(P  R PXQGR SURGX]LX XPD TXDQWLGDGH GH
alimentos adequada para 5,5 bilhões de pessoas.
A população mundial era de 6,5 bilhões e 1 bilhão de
SHVVRDV SDVVRX IRPH VHJXQGR D )$2 (P 
estimativas indicam que a população mundial será de
nove bilhões, ou seja, será preciso aumentar bastante
DRIHUWDGHDOLPHQWRVQRVSUy[LPRVDQRV&RQVLGHUH
TXHDTXDQWLGDGHGHDOLPHQWRVSURGX]LGRVHPVHMD
VXSHULRUjGH

20

2

4

6

8

Gradiente de velocidade (s ¹)

'HQWUHDVFXUYDVGD¿JXUDGHWHUPLQHTXDO LV p VmR GH
ÀXLGR V 1HZWRQLDQR V 
A
B
C
D
E

A
B
C
D
AeC
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QUESTÃO 160

QUESTÃO 162

8PLQGLYtGXRSRVVXLXPDUHQGDPHQVDOGH5
e deseja comprar um refrigerador. Na loja que ele decide
ID]HUVXDFRPSUDRUHIULJHUDGRUFXVWD5(VVH
valor deverá ser pago em 12 prestações mensais iguais e
sem juros.

'HVGH  R %DQFR &HQWUDO QmR IDEULFD PDLV D
nota de 1real e, desde então, só produz dinheiro neste
valor em moedas. Hoje, há pouco mais de 159 milhões
de cédulas de 1 real em circulação no Brasil, contra 1,6
bilhão de moedas do mesmo valor. O Brasil chegou a
ter 1 bilhão de cédulas de 1 real em circulação, mas o
número só diminui com o tempo. Apesar de ser mais caro
SURGX]LUXPDPRHGDDGXUDELOLGDGHGRPHWDOpYH]HV
maior que a do papel. Fabricar uma moeda de R$ 1 custa
5HQTXDQWRDQRWDFXVWDYD5HQWUHWDQWRD
cédula durava de oito a 11 meses.

Uma forma de representar a quantia da renda mensal do
indivíduo que será usada para pagar cada prestação é
A
B
C
D
E

1


'LVSRQtYHOHPKWWSQRWLFLDVUFRP$FHVVRHPDEU

1
12

O tempo mínimo de durabilidade da moeda é

1



A
B
C
D
E



QUESTÃO 163


2

2

QUESTÃO 161
2 ¿OPH A corrente do bem conta a história de um
jovem que crê ser possível mudar o mundo a partir da
ação voluntária de cada um. A ideia é baseada em três
premissas: fazer por alguém algo que este não pode
fazer por si mesmo; fazer isso para três pessoas; cada
pessoa ajudada deve fazer isso por outras três pessoas.
Da mesma forma que temos a “corrente do bem” para
 SHVVRDV SRGHPRV WHU XPD FRUUHQWH GR EHP SDUD XP
número qualquer de pessoas.
Suponha que uma corrente do bem seja iniciada numa
segunda-feira, com X pessoas sendo ajudadas, e que
cada uma dessas X pessoas ajudasse outras X pessoas
exatamente 24 horas após ter recebido a ação voluntária.
'LVSRQtYHOHPZZZZHEFLQHFRPEU$FHVVRHPIHY

Para termos um total de 42 pessoas ajudadas ao término
da terça-feira o número X deve ser igual a
A
B
C
D
E

2.
6.
7.
14.
21.

DQRV
DQRV
DQRV
DQRV
DQRV

Em uma plantação de eucaliptos, um fazendeiro
DSOLFDUiXPIHUWLOL]DQWHDFDGDGLDVXPLQVHWLFLGDSDUD
FRPEDWHU DV IRUPLJDV D FDGD  GLDV H XP SHVWLFLGD D
FDGD  GLDV (OH LQLFLRX DSOLFDQGR RV WUrV SURGXWRV HP
um mesmo dia.
De acordo com essas informações, depois de quantos
dias, após a primeira aplicação, os três produtos serão
aplicados novamente no mesmo dia?
A
B
C
D
E







QUESTÃO 164
$¿PGHH[SDQGLUVHXVLQYHVWLPHQWRVXPEDQFRHVWi
DYDOLDQGRRVUHVXOWDGRV¿QDQFHLURVGHGXDVVHJXUDGRUDV
de veículos de uma cidade.
2VHJXURGHXPFDUURFXVWDHPPpGLD5
QD VHJXUDGRUD ; H 5   QD VHJXUDGRUD < Mi R
valor pago pela seguradora a um cliente, vítima de roubo,
pGH5QDVHJXUDGRUD;HGH5QD
seguradora Y.
Pesquisas revelam que, nesta cidade, a probabilidade
GHXPYHtFXORVHUURXEDGRpGH
Sabe-se que essas duas seguradoras têm a mesma
quantidade de clientes e que o banco optará pela
seguradora que possuir o maior lucro médio por veículo.
A seguradora escolhida pelo banco e o lucro médio por
veículo nessa escolha serão, respectivamente,
A
B
C
D
E

<H5
<H5
<H5
;H5
;H5
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QUESTÃO 165
Um conjunto residencial será construído em um
terreno que está representado no mapa a seguir na escala
2WHUUHQRHVWiGLYLGRHPORWHVTXDGUDGRVLJXDLV
DRLQGLFDGRQD¿JXUD1RORFDOVHUiFRQVWUXtGRXPFHQWUR
comunitário, quiosques e praças de lazer e alimentação,
de tal forma que a soma total dessas áreas não ultrapasse
2 da área total do terreno.
5

2014

2 JUi¿FR TXH PHOKRU UHSUHVHQWD D TXDQWLGDGH GD
substância no organismo do paciente nas sete primeiras
horas do tratamento é

Q
4
3

A

2
1
0

t (em horas)

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

0

1

2

Q
3
2

10 cm

B

1
0

t (em horas)

10 cm
Q
3

A área total, a ser disponibilizada para a construção do
centro comunitário, dos quiosques e das praças de lazer
e alimentação, não poderá ultrapassar

2

C

1

A P .
2

0

B P2.

t (em horas)

C P2.
D P2.

Q
3

E 4 m 2.

2

QUESTÃO 166
Um paciente inicia um tratamento em que deve
ingerir uma dose de um determinado remédio a cada
duas horas. Ao ingerir essa dose, a quantidade Q de uma
substância no seu organismo aumenta instantaneamente
em 2 unidades. Nas próximas duas horas, essa
quantidade decresce de maneira linear até atingir
a quantidade existente no momento imediatamente
anterior à ingestão do remédio. Por descuido, esse
paciente tomou a segunda dose do remédio uma hora
depois da primeira. A partir daí, não cometeu mais esse
tipo de engano, tomando o remédio a cada duas horas.
Antes da primeira dose, a quantidade da substância na
corrente sanguínea do paciente era de 1 unidade.
07GLD_&DGHUQR&,1=$3iJLQD

D

1
0

t (em horas)

3

4

5

6

7

Q
3
2

E

1
0

t (em horas)

3

4

5

6

7
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QUESTÃO 167

QUESTÃO 169

O número de pessoas que morrem nas ruas e
O quadro a seguir indica a quantidade de medalhas
estradas brasileiras nunca foi tão alto. As últimas obtidas por atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos de
mudanças na legislação mostraram-se incapazes de D
frear o aumento dos acidentes. O número de mortes em
Ano
Número de medalhas
IRLGHSHVVRDVHHP$GPLWD
TXH R Q~PHUR GH PRUWHV QR SHUtRGR GH  D 
1976
2
tenha apresentado um crescimento anual constante.

4
VejaQRY DGDSWDGR 

A expressão algébrica que fornece o número de mortes N,
QRDQR[ FRPx), é dada por
A
B
C
D
E

1
1
1
1
1

[
 [í 
 [í
 [í 
[







6

1992



1996

15



12







15

A mediana e a média do número de medalhas obtidas
pelos atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos de 1976 a
2 JUi¿FR D VHJXLU PRVWUD D HYROXomR GD WD[D GH VmRUHVSHFWLYDPHQWHLJXDLVD
desemprego (ou seja, a porcentagem da população A 7 e 7,5.
economicamente ativa que está desempregada) nas seis
principais regiões metropolitanas brasileiras nos meses B H
C H
GHMXOKRGHDMXOKRGH
D H
12
E H
10,8

QUESTÃO 168

10

9,5
8,1

8

8
6,9
6

6
4
2

2006

2007

2008 2009 2010 2011

'LVSRQtYHOHPZZZLEJHJRYEU$FHVVRHPDJR DGDSWDGR 

Suponha que a razão entre as taxas de desemprego
GHMXOKRGHHMXOKRGHVHMDLJXDOjUD]mRHQWUH
DWD[DGHGHVHPSUHJRGHMXOKRGHHMXOKRGH
$WD[DGHGHVHPSUHJRHPMXOKRGHVHUiXPQ~PHUR
entre
A
B
C
D
E

H
H
5,5 e 6,1.
H
6,6 e 7,1.
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QUESTÃO 170

QUESTÃO 171

A legislação brasileira estabelece vários impostos
para que o Estado levante os recursos necessários para
custear os investimentos e despesas de responsabilidade
do setor público. A arrecadação do Brasil, nas três esferas
da administração pública (municípios, estados e União),
vem aumentando consideravelmente nos últimos anos.
1RDQRGHIRUDPDUUHFDGDGRVFHUFDGHELOK}HV
de reais. A evolução do crescimento da arrecadação até
HPSRUFHQWDJHPHVWiH[SUHVVDQDWDEHODDVHJXLU

Em Economia, costuma-se representar o consumo
mensal C de uma família por uma função linear C = cF1Y, em
que c é o consumo independente da renda, c1 é a chamada
propensão ao consumo e Y é a renda mensal da família.

EVOLUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA (porcentagem)

Uma determinada família possui a seguinte função
FRQVXPR &    < 1HVVH FDVR HOD SRVVXL XP
JDVWRGH5LQGHSHQGHQWHGDUHQGDHSURSHQVmR
DR FRQVXPR GH  1HVVD IDPtOLD D UHQGD PHQVDO
provém somente dos salários do pai e da mãe, que são,
UHVSHFWLYDPHQWH5H5
Qual o consumo mensal dessa família?

Ano

Crescimento em relação ao ano anterior*





A 5







B 5

14,4





C 5





Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário
*valores aproximados
'LVSRQtYHOHPZZZLESWFRPEU$FHVVRHPQRY DGDSWDGR 

De acordo com os dados apresentados, infere-se que o
valor mais aproximado da arrecadação brasileira do setor
S~EOLFRGRDQRGHIRLHPELOK}HVGHUHDLVGH

D 5
E 5

QUESTÃO 172
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) mede a variação dos custos dos gastos
no período do primeiro ao último dia de cada mês de
referência. O quadro a seguir mostra informações sobre
R,3&$GRVPHVHVGHMDQHLURDRXWXEURGH

A 724.

Mês/ano

Índice do mês (em %)

2XW



D 

6HW



E 

$JR



-XO



-XQ



0DLR



$EU



0DU



)HY



-DQ



B 
C 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo'LVSRQtYHOHPZZZSRUWDOEUDVLOLSFDKWP

De acordo com as informações dadas, a mediana e a
PpGLDDUWLPpWLFDGR,3&$GHMDQHLURDRXWXEURGH
são, respectivamente,
A
B
C
D
E
07GLD_&DGHUQR&,1=$3iJLQD

H
H
H
H
H
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2 JUi¿FR TXH UHSUHVHQWD D YDULDomR das alturas
dos níveis da água do reservatório cilíndrico (h1) e do
1D¿JXUDHVWmRLQGLFDGDVDVPHGLGDVUHDLVGDODUJXUD reservatório em forma de prisma (h ) em função do volume
2
e do comprimento de uma casa.
GHiJXDFRQWLGRHPFDGDXPGRVUHVHUYDWyULRV 9 HVWmR
melhor representados em

QUESTÃO 173

1 500 cm

h

h2

A
900 cm

h1

0

v

h

Um arquiteto fez a planta dessa casa numa folha de
SDSHOUHWDQJXODUXWLOL]DQGRDHVFDODGHL[DQGRFP
em cada uma das margens da folha (direita, esquerda, B
inferior e superior).

h1
h2

Quais são, respectivamente, o comprimento e a largura,
em centímetros, da folha de papel utilizada?

v

0

A H
B H

h

C H
D H

h2

C

E 62 e 42

h1

QUESTÃO 174
Enchem-se, segundo vazões constantes e idênticas,
dois reservatórios, um em forma de um cilindro circular
reto e outro em forma de prisma reto de base quadrada,
cujo lado da base tem a mesma medida do diâmetro da
base do primeiro reservatório.

v

0

h

h1

D

2R

h2

H

v

0

H
h

h2

2R
9ROXPHGRFLOLQGUR S  R 2  H
9ROXPHGRSULVPD  R 2  H

h1

E

0

v

07GLD_&DGHUQR&,1=$3iJLQD

*CINZ25DOM32*

2014

QUESTÃO 175

QUESTÃO 176

1R DQR GH  o sul do país foi castigado por
uma forte estiagem. Para amenizar essa situação, a

Os egípcios da Antiguidade criaram um sistema
muito interessante para escrever números baseado em
agrupamento.

O número 1 é representado pelo bastão |, o
número 2 por dois bastões | | e assim por diante,
FDPLQKmRSLSDFRPFDSDFLGDGHGHPLOOLWURVGHiJXD
até o número 9, representado por noves bastões em
para abastecer as residências de uma localidade desse VHTXrQFLD_________3DUDRQ~PHURXWLOL]DVe o
HDOJXQVRXWURVQ~PHURVP~OWLSORVGH
município. Nessa localidade, com o caminhão pipa símbolo
estão descritos na tabela a seguir.
FKHLRIRUDPUHDOL]DGRVDEDVWHFLPHQWRVGHiJXD. No
prefeitura de um município dessa região utilizou um

primeiro, foram distribuídos
do caminhão e, no segundo,

1
4
1


da capacidade de água
do restante.

Considerando-se que não houve desperdício de água
durante o abastecimento e que o restante tenha sido
utilizado totalmente, a fração da capacidade de água do
caminhão pipa, distribuída no terceiro abastecimento, foi
2

A 7
1

B 
5

C 12
1

D 2
7

E 12

Os números de 1 a 9 999 999 na numeração egípcia
derivam dos símbolos da tabela, respeitando as devidas
quantidades e posições (símbolos que representam
números maiores são colocados à esquerda e de maneira
decrescente, são colocados os demais símbolos à direita,
até a soma deles chegar ao número desejado). Por
H[HPSOR R Q~PHUR  é descrito por
pLJXDOD
O número egípcio
equivale ao número
A 
B 
C 
D 
E 

07GLD_&DGHUQR&,1=$3iJLQD

, pois
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QUESTÃO 177

QUESTÃO 180

A cada dia que passa, um aluno resolve 2 exercícios
a mais do que resolveu no dia anterior. Ele completou seu
11º dia de estudo e resolveu 22 exercícios. Seu objetivo é
resolver, no total, pelo menos 272 exercícios.

A forma e as dimensões de um campo de jogo para
o futebol são estabelecidas pelo Instituto Nacional de
0HWURORJLD ,10(752 GH¿QLQGRQRGRFXPHQWR5HJUDV
do Jogo que o campo seja retangular e que possua os
limites máximos e mínimos para largura e comprimento
DSUHVHQWDGRVQD¿JXUDDVHJXLU(VWDEHOHFHWDPEpPTXH
o campo deve ser dividido em duas metades iguais e
que o ponto central deve estar localizado no centro do
campo. Qualquer campo que atenda a estes requisitos é
FRQVLGHUDGRR¿FLDO

Mantendo seu padrão de estudo, quantos dias ele ainda
precisa para atingir sua meta?
A
B
C
D
E

5
6
9
16


Para a irrigação da área gramada do campo de jogo
em determinada região do país são gastos, em média,
6 litros de água por metro quadrado por dia.

QUESTÃO 178
A quantidade de certa espécie de crustáceos, medida
em toneladas, presente num trecho de mangue, foi
modelada pela equação
Q(t) =


sen(wt)

onde t representa o número de meses transcorridos após
o início de estudo e w é uma constante.
O máximo e o mínimo de toneladas observados durante
este estudo são, respectivamente,
A
B
C
D
E

H
H
H
H
H

'LVSRQtYHOHPZZZLQPHWURJRYEU$FHVVRHPMXO DGDSWDGR 

Qual será a economia semanal de água de irrigação,
HPOLWURVGHXPFDPSRGHIXWHEROR¿FLDOTXHSRVVXDDV
dimensões mínimas de comprimento e de largura, em
QUESTÃO 179
relação a um campo construído com as dimensõeas
2 ,ERSH HQWUHYLVWRX  SHVVRDV TXH DVVLVWLUDP j máximas?
HVWUHLD GD YHUVmR  GR 5RFN LQ 5LR QR GLD  GH A 
VHWHPEURGHVHQGRTXHRVHQWUHYLVWDGRVDWULEXtUDP
XPDQRWDGH ]HUR D GH] SDUDRGLDGDHVWUHLDGR B 
HYHQWR$ PpGLD GDV QRWDV GRV HQWUHYLVWDGRV IRL  H C 
SHVVRDVGHUDPQRWDDRHYHQWRQRGLDGHHVWUHLD
D 
'LVSRQtYHOHPKWWSJJORERFRP$FHVVRHPQRY DGDSWDGR 

Desta forma, a melhor aproximação para a média das
GHPDLVQRWDV GLIHUHQWHVGH GRGLDGHHVWUHLDIRL
A
B
C
D
E

E 




9,65.
9,75.

07GLD_&DGHUQR&,1=$3iJLQD
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