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Questões de 1 a 5 (opção Inglês)

QUESTÃO 01
Letra C.

Podemos comprovar esta resposta por meio da passagem: 
“Most fruit juices also contains fructose, so dilute apple juice 
with equal parts water.”

QUESTÃO 02
Letra D.

Podemos comprovar a resposta por meio da passagem: 
“Bullying is harmful not only to the kids that are bullied, but to 
every kid in school”

QUESTÃO 03
Letra A.

Conseguimos comprovar a resposta com o fragmento: 
“Ice core records from the past 650,000 years show that 
temperature increases have preceded – not resulted from – 
increases in CO2 by hundreds of years”.

QUESTÃO 04
Letra D.

Podemos comprovar a resposta por meio do fragmento: 
“But during the rainy season the fish disappear. That is 
also the time when the Andiroba trees deposit their seeds. 
These seeds are carried by the rivers and many end up on 
the beaches of Marajo. For years the fishermen from Marajo 
have considered these seeds a problem but a Brazilian 
company saw an opportunity to make money out of them. 
In 2004, this company organized a cooperative to collect the 
seeds and extract their oil for the cosmetics industry”.

QUESTÃO 05
Letra B.

Podemos comprovar a resposta por meio do fragmento: 
“Genes CAN really influence hunger,” notes Simone 
Lemieux, an associate professor of nutrition and science at 
Laval University in Quebec City. ‘Some people told us that 
they are always hungry. They are right, because they have 
genes that are misleading them in the amount of food that 
they really need.’”

GABARITO

Questões de 1 a 5 (opção Espanhol)

QUESTÃO 01
Letra C.

A resposta pode ser comprovada no trecho: “En Puerto Rico, 
el español y el inglés son indistintamente lenguas oficiales 
pero solo el 20% de sus 3.600.000 habitantes se declara 
bilingüe. El resto tiene un conocimiento pasivo de la lengua 
inglesa. Aunque nadie discute la importancia de esta como 
lengua franca mundial, los intentos de sustituir al español  – 
que triunfaron, por ejemplo, en Filipinas – se han saldado 
aquí con fracasos que, además, terminaron por convertirlo 
en símbolo de la identidad nacional puertorriqueña.”

QUESTÃO 02
Letra E.

O cartaz visa à prevenção de contaminações após alguma 
atividade vulcânica, apresentando, para isso, alguns 
cuidados que devem ser tomados. 

QUESTÃO 03
Letra D.

A resposta pode ser comprovada com o fragmento: “... otras 
ideas o conceptos son más difíciles de identificar, pues a 
veces se empleaban los mismos signos para varias ideas 
similares si estas se pronunciaban igual.”

QUESTÃO 04
Letra A.

Sor Juana de la Cruz, nesse poema, mostra sua repulsa 
por alguns vícios ou condutas desvirtuosas, como o culto à 
beleza exterior, a busca por riqueza e vaidades, e valoriza 
o conhecimento. Cabe ressaltar que ela não dirige nenhuma 
crítica a quem pratica os atos mencionados, mas apenas 
evidencia que prefere aumentar seu conhecimento e 
sabedoria em vez de buscar o que considera supérfluo e vão.

QUESTÃO 05
Letra C.

De acordo com o texto, os falantes de uma língua 
determinam as regras linguísticas, já que muitas convenções 
estão baseadas no uso. Os órgãos reguladores de uma 
língua, como é o caso da RAE (Real Academia Española), 
apenas “codificam” o uso e descrevem a gramática, e não a 
prescrevem, tal como se aponta no segundo parágrafo. 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
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Questões de 6 a 45

QUESTÃO 06
Letra E.

O uso do superlativo “misérrimo” (de “mísero”) configura 
o emprego da figura de exagero denominada hipérbole, 
por meio da qual o eu lírico destaca a intensidade do seu 
sentimento de amor.

QUESTÃO 07
Letra B.

Trata-se de um “passar a limpo” o discurso oficial, oferecendo 
aos leitores da narrativa uma outra visão a respeito de nossa 
história e, no caso, da figura de Floriano Peixoto. O texto II, 
assim, não mantém a visão laudatória (de louvor) presente 
no texto I (A) , que o romancista não pretende acatar (C) nem 
parafrasear (E). Destaque-se que, pelo fato de ser uma visão 
alternativa, nem por isso se pode atribuir a ela características 
de objetividade capazes de garantir a verdade, oferecendo, 
tão somente, uma outra ótica na análise de Floriano Peixoto. 

QUESTÃO 08
Letra A.

A ironia consiste em afirmar-se o que se quer negar (ou o 
contrário). No caso, o uso da expressão “Liquidação total do 
planeta”, acompanhado do verbo “aproveitar” no imperativo 
e das placas que mostram os “artigos em liquidação”, joga 
com mensagens aparentemente sedutoras (quem não 
gosta de aproveitar uma liquidação?) para, no entanto, 
conscientizar o público do grande problema ecológico que 
hoje se verifica no nosso planeta. 

Assim, o cartaz – em que a presença marcante da ironia 
configura a conotação – não busca sugerir o desfrute 
da natureza, nem está centrado na função emotiva, mas 
na apelativa (cujo elemento linguístico é o imperativo, 
voltado para o público-alvo). As placas não estabelecem 
comparação de elementos negativos, mas enumeração ou 
exemplificação dos males com os quais nos defrontamos. 

QUESTÃO 09
Letra E.

A pergunta feita inicialmente não é tipicamente retórica (letra 
A), já que tem sua resposta formulada logo após. O texto 
aponta, no depoimento do coronel Wilson Batista, a menção 
à “necessidade de sentir-se popular” e da consequente 
disponibilização de “todas as informações da vida pessoal 
na internet”. Não se pode inferir que se trate de um falso 
argumento de autoridade (letra B), pois o pressuposto é de 
que um coronel, coordenador militar do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, fale com alguma propriedade sobre assuntos 
que envolvam regras de segurança pessoal.

Na letra C, dá-se o contrário do ali apontado: a causa 
é a exposição no local de trabalho, a consequência é 
a possibilidade da punição. O texto começa mostrando 
o distanciamento entre os posicionamentos relativos à 
segurança patrimonial e à pessoal, o que contraria a letra 
D. Finalmente, está de acordo com o contido no texto a 
relação de causa e efeito entre o desejo de popularidade 
das pessoas e sua excessiva exposição no cotidiano. 

QUESTÃO 10
Letra C.

A alternativa se justifica como resposta pela passagem: “O 
efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se 
vê tão corrupta como está a nossa havendo tantos nela que 
têm ofício de sal, qual será, ou qual pode ser a causa desta 
corrupção?”. Esclareça-se que, metaforicamente, o “sal”, 
no caso, são os pregadores, e a “terra” – onde se pretende 
corrigir a corrupção – os ouvintes, o que invalida a opção B. 

Vieira se dirige aos pregadores e aos ouvintes (contrariando 
a alternativa A) e aponta como causas da corrupção ações 
dos pregadores e dos ouvintes (o que anula a opção D e 
também a E).

QUESTÃO 11
Letra A.

A expressão “desviar os olhos”, nesse contexto, equivale 
a “fingir que não vê” ou “fugir do problema existente”, 
configurando um comportamento de omissão. Não se pode 
falar, no caso, de esquecimento ou desconhecimento. Da 
mesma forma, não cabem expressões como “cumplicidade” 
ou “hipocrisia” que, direta ou indiretamente, estariam 
rotulando os interlocutores como praticantes dos atos de 
exploração condenáveis. 

QUESTÃO 12
Letra C.

O advérbio retoma, anaforicamente, o termo “livro de 
chamada”, como o “lugar” onde se encontraria a solução 
para neutralizar o rigor do professor com as notas. Em A, 
destaca-se oração de caráter final, e não causal. Em B, 
o elemento conector mencionado é a locução “até que”, 
que não indica inclusão, mas a ideia de um tempo limite. 
A palavra “só”, em D, é semanticamente equivalente a 
“somente” e não a “sozinho”. Finalmente, em E, “avisado” 
equivale a “quando foi avisado” ou “porque foi avisado”, não 
apresentando, porém, o valor condicional. 



Gabarito – 2o dia | Caderno Amarela - Página 3

31029 / 31229

QUESTÃO 13
Letra D.

Essas são características da vanguarda do Expressionismo, 
que o pintor Munch e sua obra exemplificam. O nome 
remete à tentativa dos pintores dessa escola no sentido de 
apresentarem a realidade segundo a impressão que esta 
é capaz de provocar-lhes, o que justifica a subjetividade 
da obra e suas distorções. Nas demais alternativas, têm- 
-se características do Surrealismo (A), do Cubismo (B), do 
Dadaísmo (C) e do Futurismo (E). 

QUESTÃO 14
Letra C.

A imagem é a de um tamborim, símbolo do samba brasileiro 
e, assim, representativo das raízes da nossa música, que 
certamente não estão no bandoleon, no contrabaixo, na 
guitarra elétrica ou na harpa. 

QUESTÃO 15
Letra B

As palavras mencionadas – e confrontadas com outras, 
do registro formal da língua – constituem formas que 
tipificam variantes sociais, exercitadas por falantes menos 
escolarizados. Elas não traduzem visão depreciativa (A)  
ou qualquer juízo de valor no campo da linguagem (E). 
Ao contrário do que se menciona em D, esses empregos 
confirmam a diversidade na unidade, pois ambos caracterizam 
aspectos de uma mesma língua, a portuguesa. Não se pode 
especificar como “típicas dos operários da construção” 
as variantes sociais de que se trata, pois elas se referem 
aos falantes pouco escolarizados, independentemente da 
profissão.

QUESTÃO 16
Letra B.

A chantagem é mesmo um tipo de estratégia capaz de 
fundamentar uma argumentação e consiste, no caso, 
tem uma pressão exercida por alguém (os laboratórios 
internacionais) que, buscando atingir seus objetivos (manter 
seu monopólio), fundamenta sua argumentação com 
uma ameaça de algo negativo a ocorrer no caso de seus 
interesses ou necessidades não serem atendidos (prejuízos 
no campo do desenvolvimento científico). Note-se que as 
demais alternativas não tratam de um tipo de argumentação, 
mas de constatações sobre ações e visões da indústria 
farmacêutica multinacional envolvendo a matéria em 
questão. 

QUESTÃO 17
Letra B.

O gráfico revela que as inovações, que nos séculos 18 e 19 
levavam mais de um século para atingir os 80%, vêm sendo 
implementadas com maior rapidez, chegando, no século 20 
e no atual, a um período médio de duas décadas. Esses 
números contrariam totalmente as opções das letras A e C. 
A alternativa D estabelece um juízo e valor (a importância 
maior ou menor de inovações ocorridas ao longo do tempo) 
que o texto não autoriza, ou mesmo o desenvolvimento da 
humanidade. Quanto à letra E, é discutível e subjetiva a 
afirmação de que a natureza dos produtos é que permitiu 
implementação mais imediata, e, seguramente, o gráfico, 
por seus elementos, não cuida desse aspecto. 

QUESTÃO 18
Letra D.

Os sentimentos primordiais, no caso dos versos de Mário 
de Andrade, estão voltados para uma visão nacionalista, 
patriótica, que também se verifica na opção/resposta, versos 
do poema “Minha Terra” , de Casimiro de Abreu. 

Esclareça-se, a propósito, que, nas demais alternativas, 
temos versos de Carlos Drummond de Andrade (A), Olavo 
Bilac (B), Castro Alves (C) e Cassiano Ricardo (E) .

QUESTÃO 19
Letra C.

O texto menciona o jogo como capaz de propiciar ao 
praticante “se relacionar melhor com os seus colegas” e aos 
jogadores “chegarem a um acordo bom para todos”. Não 
se infere do texto que o jogo esteja “predominantemente 
centrado no indivíduo e suas habilidades” (característica 
mais adequada às competições esportivas); possua “regras 
fixas, permanentes” (pelo contrário, nos jogos elas são 
mutáveis por acordo); apresente, como melhores espaços, 
aqueles “fora do ambiente escolar” ou se volte para prêmios, 
medalhas e troféus objeto de competições. 

QUESTÃO 20
Letra D.

Efetivamente, a palavra está intencionalmente empregada 
com sentido ambíguo – que constrói o humor negro 
mencionado no enunciado –, uma vez que pode ter 
seu significado vinculado, conotativamente, à ideia de 
entusiasmo (“vibrante” = entusiasmado, empolgado, 
animado, exultante etc.), mas também pode apresentar valor 
puramente denotativo (ligado, assim, ao verbo vibrar, que, 
por sua vez, tem a ver com os abalos sísmicos pesquisados 
pela organização emitente). 
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QUESTÃO 21
Letra E.

 O professor cita o autor Gabriel Cohn, sobre cujo 
posicionamento discorre. E esse autor estabelece a diferença 
entre informação e comunicação justamente pelo aspecto de 
poder vinculado à primeira, que permite a ela, pela exclusão 
de opções, “a redução das incertezas dos sujeitos sociais, 
mas não por um conjunto de opções interpretativas, e sim 
pela exclusão, definindo o que é relevante ou não em um 
determinado sistema ou campo de escolhas”.

 Esse caráter excludente da informação – que anula a 
viabilidade das alternativas A e B – se confrontado com a 
comunicação, não permite que ela seja considerada como 
“elemento definitivo na democratização da participação 
das pessoas” (C) ou como propícia ao “estabelecimento da 
alteridade como princípio da interação” (D).

QUESTÃO 22
Letra A.

A adjetivação presente no sintagma “bons soldados” é 
nitidamente irônica, já que os versos mostram que os 
soldados são agentes da extorsão cometida pela autoridade, 
ou seja, pelo Governador (também ironicamente chamado 
“nosso chefe” ou “nosso augusto”). Nas demais alternativas, 
não se percebe tom irônico.

QUESTÃO 23
Letra D.

O texto é rico em passagens que elencam as vantagens de 
ordem pessoal para os alunos (expressão, autoconhecimento, 
criatividade, espontaneidade etc.) e também as do campo 
social (promoção social, sentimento de pertencimento, 
convivência).

Não se pode reconhecer, no texto, que a participação do 
professor seja dispensável; que a dança seja marcada 
por princípios rígidos; que a dança permita afirmação 
exclusivamente individual; e que uma eventual inibição da 
espontaneidade traga consigo melhorias psicomotoras. 

QUESTÃO 24
Letra C.

O texto menciona, em tom contestatório, em relação 
às escolas, uma “política errada de incentivar somente 
as modalidades esportivas”, acrescentando que essa 
prática gera “uma grande exclusão da maioria que não 
tem habilidades motoras” e “que realmente necessita das 
atividades físicas para seu desenvolvimento global”.

Não se trata de questionar uma eventual desconsideração 
às atividades esportivas das crianças (não mencionadas 
diretamente no texto). O fragmento não fala de um 
questionamento a quem considera de forma distinta 
as necessidades motoras dos alunos (nem existe uma 
“desejável ideia de igualdade”). A exclusão colocada 
em questão é a dos alunos que não se interessam por 
atividades esportivas, por lhes faltarem habilidades motoras. 
Finalmente, o que se critica é a não relevância conferida a 
atividades como dança, artes marciais, caminhadas etc., 
diante das atividades esportivas.

QUESTÃO 25
Letra A.

Efetivamente, o soneto exemplifica a vertente satírica da 
obra de Gregório de Matos, poeta barroco, voltada para a 
crítica, com forte dose de ironia, da sociedade baiana da 
época – século XVII –, com marcante oposição entre as 
ações dos poderosos e as necessidades do povo. 

Nas demais alternativas, são incorretas as menções a um 
texto de natureza lírica e a um poeta do Arcadismo (B), a uma 
veia sacra (C), à ambiência que antecedeu a Conjuração 
Mineira (séc. XVIII) ou a um poema quinhentista (séc. XVI) 
que houvesse antecipado os Sermões de Vieira. 

QUESTÃO 26
Letra B.

Trata-se de uma linguagem que se mostra adequada ao 
meio social em que se verifica, não cabendo, no caso, 
considerações do tipo “certo/errado” ou caracterizações 
como “expressão inferior da língua”. 

QUESTÃO 27
Letra C.

Ao explicitar, no enunciado, que se trata de uma variedade 
vinculada a aspectos regionais – no caso, o falar caipira, 
denunciado, inclusive, no título da piada – a questão 
encaminha a resposta para a letra C, já que as variações 
diatópicas (topos = lugar) são as de caráter geográfico (ou 
seja, típicas de uma região).

Outros tipos de variação são a diacrônica (histórica), a 
diastrática (sociocultural) e diafásica (contextual). No estudo 
das variações não são mencionadas variações dialéticas. 
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QUESTÃO 28
Letra B.
A figura de um rapaz, com indumentária que sugere alguém 
que efetivamente curte o festival de rock, aliada ao uso do 
verbo “partiu”, muito usado pelos jovens no âmbito informal 
da linguagem, são elementos contribuintes para o processo 
de persuasão pretendido na peça publicitária. 

Há absoluta coerência entre os elementos verbais e não 
verbais do texto (A) e não se pode configurar como de 
intimidação ou chantagem (C) o emprego de verbos no 
imperativo, muito mais voltados para o aconselhamento. Os 
três verbos mencionados em D, em termos cronológicos, 
não estão em progressão regressiva, mas progressiva, pois 
a ordem normal é mesmo a de “prevenir-se”, para tanto 
“testar-se” e só a partir de então, “curtir” a festa. Finalmente, 
a mensagem “Siga em frente” tem caráter genérico, 
aplicando-se a todos os que se previnem e se testam, tanto 
os que veem negativados os seus testes quanto aqueles 
que, ao contrário, devem começar de imediato o tratamento 
devido. 

QUESTÃO 29
Letra C.

O texto-base que constitui o suporte da questão refere-se 
ao esporte de participação, o que se percebe nas menções 
a “socialização”, “atividade prazerosa”, “ausência de 
sistematização e de padronização”. 

O único fragmento relativo a esse aspecto da modalidade 
esportiva é o da opção C, que se refere a atividades não 
comprometidas com o tempo e “fora de obrigações da vida 
diária”, buscando “descontração”, “diversão”, “relações 
pessoais” etc. 

Nas demais alternativas, os textos se voltas, direta ou 
indiretamente, para o esporte de rendimento, com “amor 
aos grandes números”, “dados estatísticos”, “recordes” 
(A), “mercados consumidores de materiais esportivos 
desnecessários”, “busca e maximização do lucro” (B), 
“manuais de treinamento” potenciação das “qualidades 
físicas dos atletas”, desenvolvimento da “disciplina” (D) e 
“competição” e “alto rendimento” (E). 

QUESTÃO 30
Letra B.

A relação entre as duas passagens se justifica: o “novo”, no 
caso, a tecnologia, representado pela expressão “fascinante 
subproduto”, enquanto “precariedade” é palavra que se 
relaciona a “pobreza”.

As demais alternativas não atendem ao comando do 
enunciado. 

QUESTÃO 31
Letra B.

A idealização – tipicamente romântica – está presente 
na adjetivação estritamente valorativa da personagem. 
A atmosfera de morbidez, ao contrário, se configura nos 
adjetivos “esmagada”, “torpe”, “imundo”, “fétido” etc., 
emprego aliado a outros elementos descritivos que nos 
revelam uma realidade doentia. 

QUESTÃO 32
Letra B.

O fato de “criar” uma empresa de pesquisas de opinião cuja 
sigla equivale a uma palavra que, na linguagem informal, 
significa “mentira” revela a intenção crítica do autor – com 
efeito humorístico – em relação à credibilidade que se deve 
conferir a tais pesquisas. 

Embora se possam reconhecer outras intenções – como a 
da letra C –, fica evidente, como objetivo primordial, o teor 
da opção que constitui o gabarito. 

QUESTÃO 33
Letra C.

Efetivamente, trata-se de uma incorreção, se considerada 
a norma culta da língua, que recomenda o uso da forma 
“interveio”, já que o verbo se conjuga como o primitivo “vir” 
(veio > interveio). É um erro comum, não restrito aos não 
escolarizados, como o demonstram os exemplos, o que não 
quer dizer que seja recomendável. Evidentemente, a forma 
“interveio” não é um arcaísmo. 

QUESTÃO 34
Letra D.

A Festa do Divino ocorre no Espírito Santo (Região Sudeste). 
Nos demais casos, tem-se o Maracatu, em Pernambuco 
(Região Nordeste); a Cavalhada, em Goiás (Região Centro-
Oeste); o Círio de Nazaré, no Pará (Região Norte) e a Festa 
da Uva, no Rio Grande do Sul (Região Sul). 

QUESTÃO 35
Letra B.

Essa afirmação é ratificada por outras presentes no texto 
(como a de que a pintura permitiria ao índio “diferenciar- 
-se de outros seres da Natureza”). A pintura, propiciando a 
demarcação de um lugar específico para o índio, permite-lhe 
a fixação de uma identidade que, a um tempo, diferencia-o 
e posiciona-o de forma específica diante dos demais. 
Nesse sentido, não são válidas respostas que envolvam 
a integração com outros grupos (A) ou a neutralização de 
aspectos da diversidade (E). 
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O texto menciona o prazer estético, mas o comando da 
questão, ao fixar-se em trecho específico, impede que seja 
correta a alternativa C. A opção D é totalmente contrária ao 
que se busca como resposta. 

QUESTÃO 36
Letra B.

A presença desses dados se verifica na passagem em que 
se comparam os números de 2014 (sem a crise já instalada 
no país) com os de 2015 (ano crítico). Nenhum dos dois 
posicionamentos se apoia – pelo menos a julgar pelo texto 
– no argumento de que haveria entre nós uma “cultura 
do estupro” (A). O possível “argumento de autoridade” do 
secretário não lhe garante maior credibilidade, até porque 
as pessoas contrárias também ocupam posições que 
revelam vivência com o assunto (B). Só uma das partes – 
a contrária ao secretário – apresenta como argumento a 
desqualificação pessoal do oponente, que é acusado de 
desinformação, despreparo, irresponsabilidade e ignorância 
(D). Finalmente, o posicionamento que atribui o estupro a 
uma situação conjuntural é o do secretário (o estupro teria 
a ver com o momento de crise), e não de suas oponentes. 

QUESTÃO 37
Letra B.

No poema, o eu lírico busca expressar seus sentimentos e 
emoções e, com o olhar voltado para dentro de si mesmo, 
tenta se descobrir e/ou se reconstruir enquanto ser humano. 
Esse aspecto caracteriza como preponderante a função 
emotiva da linguagem, aquela centrada na figura do 
emissor, tendo como marca a primeira pessoa do singular, 
com formas verbais e pronominais. 

QUESTÃO 38
Letra A.

Essa é a ideia que se pode extrair do texto, em particular 
em sua parte final, em que se diz que “há línguas ‘não 
reconhecidas’ e, portanto, falantes rechaçados de fato ou, 
ao menos, cuja língua não lhes permite participar da vida do 
Estado”. Todas as demais alternativas são opostas a esse 
sentido e, assim, contrárias ao que consta do texto. 

QUESTÃO 39
Letra B.

Ao afirmar – sobre si mesmo como poeta e sobre um 
hipotético “amador de poemas” – que nenhum dos dois “é 
de comício” e que ambos continuarão “silenciosamente o 
seu mister”, acrescentando que não escreve seus poemas a 
máquina e que o “amador de poemas” não os lê em voz alta, 
Quintana deixa entrever uma sintonia, em torno do silêncio, 
entre o eu poético e seu leitor. 

QUESTÃO 40
Letra D.

É esse o sentido que se pode extrair da passagem que 
constitui o suporte para a questão, particularmente do 
segundo período. Não se fala, no texto, de investimento em 
infraestrutura para a aproximação entre o professor e as 
mídias e, pelo contrário, admite-se que recursos do gênero 
não estejam instalados nas escolas (A). A presença das 
novas mídias é, por princípio, contrária à existência de um 
centro emissor detentor da informação (B), e também não 
determina a negação de qualquer mediação dos professores 
(C). Finalmente, contraria o trecho em questão a ideia de 
que limitações devem ser desconsideradas. 

QUESTÃO 41
Letra C.

O problema dos imigrantes é tratado como primordial 
no texto II – praticamente voltado para esse aspecto, um 
dos fundamentos do Brexit –, mas é enfocado apenas de 
passagem no texto I, como uma das 4 regras que Londres 
tem a intenção de alterar em sua relação com a União 
Europeia. 

As eventuais vantagens da decisão tomada (A) são 
mencionadas nos dois textos , ainda que não com entusiasmo, 
aprovação ou mesmo certeza. No texto I, um exemplo é 
a referência à possibilidade de “perspectivar uma maior 
autonomia soberanista caso consiga alterar os Tratados e 
negociar a sua saída sem percalços”. No texto II, alude-se 
à crença de que, “uma vez fora da União Europeia, o país 
possa impor mais restrições à chegada de estrangeiros”.  
Os interesses da classe trabalhadora só são enfocados, direta 
e primordialmente, no texto II (B). No texto I, a tranquilidade 
da negociação entre as partes (D) é algo apresentado como 
“longe de estar garantido”. Finalmente, a irrefutabilidade da 
vinculação mencionada em E é colocada em questão em 
muitos momentos do texto II em expressões como “não há 
um consenso total”, “não está claro”, já que prevalece , no 
geral, “um ambiente generalizado de incertezas” 

QUESTÃO 42
Letra B.

O cronista parte do conceito de “Custo Brasil”, denunciado 
pelos empresários, para acrescentar o de “Custo 
Desperdício”, que consistiria na ausência de uma distribuição 
da riqueza produzida no país capaz de erradicar a miséria 
entre nós. 

Não há manifestação de apoio ou de associação às ideias 
dos empresários, embora o autor reconheça a existência do 
Custo Brasil. A responsabilidade pelos problemas sociais por 
ele apontados não é atribuída a “todo o corpo de empresários” 
e, provavelmente, nem mesmo a esse segmento de forma 
parcial (a despeito do uso da palavra “pilhagem”), uma 
vez que caberia ao poder público a condução de ações no 
sentido de combater a miséria. De qualquer forma, não há 
uma crítica direta a todos os empresários. 
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QUESTÃO 43
Letra A.

O enunciado menciona um objetivo principal do projeto, 
que é, inegavelmente, o acesso dos deficientes auditivos 
à música por meio de outros sentidos (tato, visão), o que 
caracteriza a presença de aspectos sinestésicos. As 
demais opções, no todo ou em parte, constituem aspectos 
mencionados no texto, mas não atendem à principalidade 
objeto do comando da questão. 

QUESTÃO 44
Letra E.

Na realidade, a oração “não se acendiam candeeiros na 
casa” (voz passiva analítica) equivale a “candeeiros não 
eram acesos na casa” (voz passiva analítica), sendo, pois, 
a palavra “candeeiros” um sujeito paciente (o que sofre a 
ação). Registre-se que, nas demais opções, temos pronome 
reflexivo, em A e D, e parte integrante do verbo, em B e C. 

QUESTÃO 45
Letra C.

Efetivamente, o verbo “reciclar” contribui de forma expressiva 
para a argumentação de natureza crítica que a autora 
assume diante da sua utilização, ao comparar a reciclagem 
de sucata com o pretendido processo de formação 
continuada do professor. Por isso, o gabarito se encontra 
na alternativa C. O erro de A está no fato de que a escritora 
não se mostra favorável ao emprego da palavra; o erro de 
“B” decorre da presença da expressão “valor denotativo”, já 
que o próprio texto fala em conotação, que é como se usa, 
no caso, o verbo “reciclar”. A compreensão do texto não nos 
pode levar, em hipótese alguma, a aceitar a opção D, que 
responsabiliza o professor pelos problemas educacionais; 
também não se deve considerar o distrator E, pois a autora 
não se mostra contrária ao aprimoramento do professor, 
mas ao uso do verbo “reciclar”. 

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

QUESTÃO 46
Letra D.

O último A deve ser iluminado, assim podemos escolher 
de 2 maneiras o V. Escolhido o V, podemos escolher de 
2 maneiras o E, e assim 2 maneiras o L, 2 maneiras o E. 
Portanto 25 = 32 maneiras.

QUESTÃO 47
Letra B.

Seja n o número de partidas, então se Bernardo ganhou 3, 
Pedro ganhou n – 3 e perdeu 3 partidas. Logo, 

5 + (n – 3) · 2 – 1 · 3 = 10 ⇒ 7.

QUESTÃO 48
Letra A.

Observe que o somatório das notas deve ser superior ou 
igual a 12. Assim, marcando os pontos em que P1 + P2 = 12, 
obtemos

F
A

H

D

10

10

B

0

pr
ov

a 
2

prova 1

E

I

CJ

5

5

G

Dessa maneira, 6 alunos ficaram com somatório maior ou 
igual a 12.

QUESTÃO 49
Letra C.

As grandezas são inversamente proporcionais, assim temos 
a regra de 3.

torneiras tempo
3 2
2 t

3 3
2 2
t t= ⇔ = . Ou seja, a outra metade do tanque será 

enchida em 3 horas, totalizando 2 + 3 = 5 horas.

QUESTÃO 50
Letra D.

Se o preço de cada aposta é R$3,50, temos que um jogo 

de 10 números corresponderá a 6
10

10! 210
6!4!

C = =  jogos, e 

portanto custará 210 · 3,50 = 735,00.
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QUESTÃO 51
Letra C.

Temos que 10 2,5 15 .
2

x y x
x y y

⋅ + ⋅
= ⇔ =

+
 

QUESTÃO 52
Letra A.

No 1o giro, note que o vértice A percorre um arco de 120°, 
centrado no ponto C. No 2o giro, o ponto A percorre mais um 
arco de 120°, só que agora em torno do ponto B. Portanto a 
resposta é a opção A.

QUESTÃO 53
Letra E.

O tempo é diretamente proporcional à área limpada, assim

10² 2 18 horas.
30²

t
t

π ⋅
= ⇔ =

π ⋅

QUESTÃO 54
Letra A.

Copo vazio: x

Farinha da metade do copo: y

3 4 1.400
200 g.

2 4 3 3
y y

x y
x y x y
+ =

⇔ = = + = +

QUESTÃO 55
Letra A.

O número total de casos corresponde ao número total de “6” 
nas peças do dominó, ou seja, 8.

Como Alexandro esconde o outro número, sempre deixando 
o “6” descoberto, para que Melinda esteja certa, o número 
escondido deve ser, também, um “6”. Estamos falando de 
uma peça de duplo 6, e essa é apenas uma peça do dominó, 
então o número de casos favoráveis é 1.

Probabilidade: 1
8

.

QUESTÃO 56
Letra C.

A altura é a mesma nos cilindros, assim como a área 
lateral é o dobro, o raio da base é o dobro também. Assim, 

inicial

final

² 1
(2 )² 4

v r h
v r h

π ⋅
= =
π ⋅

.

QUESTÃO 57
Letra A.

Temos que a área cinza será: 

1 5 2 1 2 34 5 20 2 2 20 10 10 m².
2 2 2brancaA A ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ − = − ⋅ + ⋅ + = − = 

 
 

QUESTÃO 58
Letra D.

2
² 1(10 pontos)

(10 ) 100
rP
r

π
= =
π

Assim, a probabilidade de acertar 2 vezes no centro é 
1 1(10,10) 0,01%.

100 100
P = ⋅ =

QUESTÃO 59
Letra D.

342,5 56 286,5
286,5 5,12 512%.

56

= +

≈ =

QUESTÃO 60
Letra D.

100 m 10,44 m km37,6 .
9,58 s seg h

V = ≅ =

QUESTÃO 61
Letra D.

3 ²
4² 6 3 ³ ² 2 6 cm.
3

cil esfV v r h

r r r r h h r

− ⋅ = π ⋅

π ⋅ − ⋅ π = π ⋅ ⇔ = =

QUESTÃO 62
Letra C.

Suponha o preço anunciado a R$100,00.

As opções são:

1) pagamento à vista por R$70,00.

2) após 30 dias por R$100,00.

Os juros embutidos na 2a opção é de R$30,00 assim a taxa 

de juros é 30 0,4285 42,85%.
70

i = = =

QUESTÃO 63
Letra A.

Note que até a primeira hora P se deslocou 100 km e B  
25 km, assim a distância entre eles cresceu de 0 até 75 km. 
Nas 3 horas seguintes, a distância entre eles chegou a 0 e na 
5a hora cresceu para 100 km. Assim o gráfico é o da opção A.
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QUESTÃO 64
Letra D.

Note que o comprimento do arco percorrido em cada uma 

das polias é o mesmo, assim 2 4 2 12
3
xx y y⋅ π ⋅ = ⋅ π ⋅ ⇔ = .

QUESTÃO 65
Letra E.

Note que neste problema existe uma restrição nos dígitos 
que marcam as horas e no primeiro dígito que marca os 
minutos. Dessa forma, em vez de pensar em cada dígito 
separadamente, vamos pensar em três blocos de algarismos. 
O primeiro, que é formado pelos dois primeiros algarismos, 
pode assumir 7 valores diferentes (00, 02, 04, 06, 08, 20 ou 
22); o segundo é formado apenas pelo terceiro dígito e pode 
assumir 3 valores (0, 2 ou 4); e o último dígito pode assumir 
5 valores (0, 2, 4, 6 ou 8). Logo, o total de vezes em que 
todos aparecem pares é 7 · 3 · 5 = 105.

QUESTÃO 66
Letra E.

Gotas Massa Horas

3 1 kg 6

x 15 kg 12

Todas as grandezas são diretamente proporcionais, logo:

3 1
15

6
12x

= .  então: x = 90 gotas.

QUESTÃO 67
Letra C.

Uma medida x na escala 1:75 seria, em medida real, 75x. 
Já na escala 1:50, a mesma medida x teria medida real 50x.

Temos então a proporção: 75
50

15 10x
x
= → =
?

? unidades

QUESTÃO 68
Letra A.

Como o algarismo deve ser menor do que 4, entendemos 
que pode ser iniciado por 1 ou 2 ou 3. Então, a probabilidade 
é dada por:

log log

log ( ) . .

1 1
1

1 1
2

1 1
3

2 3
2

4

+





 + +






 + +
















log

33
4 2 2 2 0 3 0 6 60
















 → → → = =log log ( , ) , %.

QUESTÃO 69
Letra C.

Calculando a média aritmética, encontramos 20.

O desvio padrão D é dado pela raiz quadrada da variância 
V, que por sua vez, é calculada como a média aritmética dos 
quadrados dos desvios:

D V

D

= =
−( ) + −( ) + −( ) + −( ) + −( )

= ≅

20 20 20 25 20 15 20 22 20 18
5

11 6 3

2 2 2 2 2

, ,44.

QUESTÃO 70
Letra B.

Como a média do sexto jogo foi declaradamente muito 
ruim, entendemos que, organizando os dados em ordem 
crescente, esse sexto jogo seria a média mais baixa:

# 85% 88% 90% 94% 94%

Como a quantidade de termos é par, temos que a mediana 

é dada pela média dos termos centrais: 88 90
2

89% % %+
=

QUESTÃO 71
Letra A.

Se o crescimento percentual for mantido, teremos uma 
exponencial de base 8,4/4,5 ≅ 1,86. A representação do 
número de tartarugas em função do número de anos após 
2005 será: 

P(t) = 4,5 · (1,86)t

Mas vale lembrar que a base 1,86 é aplicada de 4 em 4 
anos, logo, a representação é melhor expressa por:

P t
t

( ) , ( , ) .= ⋅4 5 186 4

QUESTÃO 72
Letra B.

As quantidades acumuladas formam uma PA de segunda 
ordem, em que as razões estão em PA.

Para que as quantidades sejam iguais, temos que ter o 
somatório das razões iguais. Considere n o número de dias 
que são somados os depósitos (não inclui o primeiro dia):

8
12 12 1 4

2
14

16 16 1 2
2

5 6 0
6

2

+
+ + −( )  = +

+ + −( ) 

− − =
=

n n n n

n n
n

Incluindo o primeiro dia, teremos: 6 + 1 = 7 dias para que os 
acumulados sejam iguais. Para ultrapassar, teremos que ter, 
no mínimo, 8 dias.
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QUESTÃO 73
Letra B.

Se a compra fosse feita sem desconto, o total seria:

R$1,75 · 9 = R$15,75

Na promoção, na compra de 3 latas, a unidade sai por 
R$1,46, então:

3 · 3 · R$1,46 = R$13,14

O desconto total foi de R$15,75 – R$13,14 = R$2,61

Em porcentagem:

R$15,75 ------------------------ 100%

R$2,61 ------------------------- x%

x =
⋅

=
2 61 100
15 75

16 6,
,

, %.

QUESTÃO 74
Letra C.

Consumo do chuveiro: 5,4 Kwh

Tempo de consumo: 2 · 30 · 6 = 360 minutos = 6 horas

Consumo em Kwh: 5,4 · 6 = 32,4 Kwh

Gastos em reais:

I) Antes da redução: 32,4 · 0,40 = R$12,96.
II) Após a redução: (1 – 0,15) · 12,96 = R$11,01.

QUESTÃO 75
Letra C.

Área coberta pelo goleiro → 2 · 1,90 = 3,80 m²

Área do gol → 2,44 · 7,32 = 17,86 m²

17,86 m2 ---------------- 100%

3,80 m2 -----------------  x

x ≅ 22%.

QUESTÃO 76
Letra D.

Volume do reservatório da Praça Vanhagen: 43 · 106 litros

Volume do sistema de drenagem do Japão:

6,4 · 103 · 3 · 25 + 3 · 162 · 65 · 5 = 729,6 · 106

729 6 10
43 10

17
6

6
, .⋅
⋅

≅

QUESTÃO 77
Letra D.

Área da abertura da cesta: π(22,5)²

Circunferência máxima da esfera → 2 · 3,14 · R = 75,36 →   
R = 12

Área da circunferência máxima da esfera: π(12)²

Probabilidade da área da circunferência passar pela área da 

cesta: P =
( )

⋅ ( )
=

π

π

·

,
.

12

22 5
64
225

2

2

QUESTÃO 78
Letra B.

Pela equação, podemos dizer que as coordenadas do centro 
da circunferência são (2, 2).

Para calcular o raio, temos:

22 + 22 – R2 = 7,64 → R = 0,6 metros

0,6

2

2

h

h + 0,6 = 2 → h = 1,4 metros.

QUESTÃO 79
Letra D.

Como é uma projeção ortogonal, o maior comprimento será 
igual ao próprio lado L e quando estiverem nas posições 90° 
e 270°, seu comprimento será nulo, então, variam entre 0 
e L.

QUESTÃO 80
Letra A.

Retirando os 50 cm das laterais do terreno, temos o menor 
lado reduzido a 99 metros.

Nessa dimensão que são distribuídas as linhas espaçadas 
de 1 metro, logo, temos 99 + 1 = 100 fileiras.

O maior lado ficou reduzido a 199 metros. Nessa dimensão 
serão distribuídas as mudas espaçadas de 20 cm, então 

teremos 
19.900 cm
20 cm

+1

995 + 1 = 996 mudas em cada fileira.

Como temos 100 fileiras, o total de mudas é 99.600.
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QUESTÃO 81
Letra E.

A média é de gols por partida em que o jogador participa, 
então, não devemos considerar as duas partidas em que ele 
ficou de fora machucado.

Sua média antes era 1,5 gols/partida, então

total de gols
6

1,5 total de gols = 9 nas seis partidas= ( )

Ao jogar mais uma partida e fazendo 5 gols, teremos

9 5
6 1

2
+( )
+( )

=
gols
jogos

gols/jogo.

QUESTÃO 82
Letra A.

Mudando as unidades para centímetros, teremos 260 cm, 
390 cm e 650 cm. Como devemos dividi-los em pedaços 
iguais de maior tamanho possível, calculamos o MDC:

260 = 22 · 5 · 13

390 = 2 · 3 · 5 · 13

650 = 2 · 52 · 13

Portanto, o MDC vale 2 · 5 · 13 = 130 cm, ou 1,3 metros.

De acordo com as quantidades de peças originais, 
conseguimos formar

260 → 2 peças · 30 = 60 peças

390 → 3 peças · 20 peças = 60 peças

650 → 5 peças · 20 peças = 100 peças

Temos um total de 220 peças.

QUESTÃO 83
Letra E.

A soma da idade e do tempo de contribuição deve dar 95, 
logo:

19 + x + x = 95

x = 38 anos de contribuição

Idade: 19 + 38 = 57 anos.

QUESTÃO 84
Letra C.

A maior área é de um retângulo que possui a metade da área 
do triângulo, 1.200 cm2.

QUESTÃO 85
Letra B.

Se ela acertou exatamente 6 cabelos, concluímos que ela 
errou os outros 2.

Há C8,6 = 28 possibilidades de escolher os cabelos dos 
bonecos corretamente.

Para que os dois bonecos restantes estejam com os cabelos 
de forma errada, existe apenas 1 possibilidade. Então, 
temos: 28 × 1 = 28.

QUESTÃO 86
Letra D.

80% de 1.000 corresponde a 800 pessoas com resultados 
positivos com o remédio.

Ao entrarem mais x pessoas, todas comprovando eficiência 
do remédio, teremos um total de 1.000 + x pessoas e, desse 
total, 800 + x comprovam a eficácia.

1.000 + x --------------- 100%

   800 + x ---------------   90%

90 1 000 100 800
90 000 90 80 000 100

1 000

.
. .
. .

+( ) = +( ) →
→ + = + →
→ =

x x
x x

x

QUESTÃO 87
Letra D.

3,5

3,5

7

77

7 7

Na quinta etapa, a parte escura é a metade da folha original 
menos um quadrado claro de lado 7.

A parte clara é um quadrado de lado 7.

A razão entre a área escura e a clara é: 7 3 5 14
7

2
2

2
+ ⋅

=
,
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QUESTÃO 88
Letra B.

Volume da esfera: 4 10
3

4 000
3

3π
π

( )
→

.

Volume dos furos:

3 · π(1,5)2 · 8 → 54π

A fração do volume da esfera corresponde a:

54
4 000
3

0 0405π

π
. , .→

QUESTÃO 89
Letra D.

Pela foto, podemos perceber que se trata de um tronco de 
cone.

QUESTÃO 90
Letra C.

Para que o vértice toque no centro da base do cone, o sólido 
tem que reduzir a altura original na metade, ou seja, a altura 
do chapéu original é 16 cm.

O volume do chapéu inteiro é π(6)2 · 16/3  →  192π. 

Como a altura foi reduzida a metade, o volume do cone 
superior ficou reduzido 8 vezes, logo, o volume da parte de 
cima do chapéu é 24π.

O volume do novo sólido é a parte de baixo do cone cortado 
menos o volume do cone superior, já que ele está ocupando 
uma parte do volume de baixo:

192π – 24π = 168π (volume de baixo).

168π – 24π = 144π (volume do sólido).


