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PORTUGUÊS 
 
01. Observe o resultado de uma enquete: 

 
 
O resultado da enquete indica que a maior parte das pessoas 
 
(A) não acredita que as máquinas pensarão como os homens antes de 100 anos. 
(B) vê as máquinas pensando como os homens já nos próximos anos. 
(C) não acredita que as máquinas um dia pensarão como os homens. 
(D) acha que já é uma realidade as máquinas pensarem como os homens. 
 
Alternativa C 
 
A análise do resultado da enquete  invalida prontamente as alternativa B e D. 
Por outro lado, o exame do resultado da enquete mostra que 32% + 13% = 45 %  acredita que as máquinas pensarão 
como os homens antes de 100 anos, que colocaria a alternativa A como correta, pois 20% da pessoas acreditam que isso 
ocorrerá em 100 anos e não antes de 100 anos. A princípio nada impediria que a capacidade das máquinas pensarem 
como homens viesse a se tornar realidade no centésimo ano.  
O gabarito fornece como correta a alternativa C. Está certo que 35% das pessoas não acreditam que as máquinas algum 
dia pensarão como homens, e, individualmente, este é o maior resultado, mas 65% das pessoas pensam ao contrário, o que 
é maioria. Talvez o examinador tenha desconsiderado os 32% das pessoas que já pensam que as máquinas já pensam 
melhor que os homens. 
A questão deveria ter sido anulada. 
 
Para responder às questões de números 02 e 03, leia o texto. 
 

O eclipse do eclipse 
Quem conseguiu assistir ao eclipse lunar em Curitiba, Paraná, na noite de quarta-feira, pode se 

considerar ________ . A nuvem de cinzas liberadas pelo vulcão chileno Puyehue-Cordón Caulle, que 
tem prejudicado o ________ de aviões na Região Sul do país, também embaçou a visão do fenômeno. 
(...) O primeiro eclipse lunar total em mais de uma década ________ser visto no Brasil durante o 
crepúsculo, nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste. (Época, 20.06.2011. Adaptado) 

 
02. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto. 
 



  Resolução - Prova Colégio Juarez Wanderley- 2011 
 

2 
 

(A) privilegiado ... tráfego ... pôde 
(B) privilegiado ... tráfico ... pode 
(C) previlegiado ... tráfico ... pôde 
(D) previlegiado ... tráfego ... pode 
 
Alternativa A 
 
A grafia correta para a primeira lacuna é privilegiado, pois deriva de privilégio. Na segunda lacuna, o termo para 
fluxo de veículos é tráfego e não confundir com o parônimo tráfico. Na terceira lacuna, acentua-se pôde, 3ª pessoa do 
pretérito perfeito do indicativo do verbo poder para distingui-lo de pode 3ª pessoa do presente do indicativo do mesmo 
verbo. 
 
03. Considerando as informações textuais, é correto afirmar que, nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, o 
eclipse total lunar foi visto 
 
(A) após o sol raiar. 
(B) pouco antes de anoitecer. 
(C) ao meio-dia. 
(D) no início da madrugada. 
 
Alternativa B 
 
Segundo o texto, o eclipse poderia ser visto durante o crepúsculo, ou seja, pouco antes de anoitecer 
 
Leia o texto, para responder às questões de números 04 a 08. 
 

Chove em São Paulo. São 6 da tarde. Milhões de pessoas saem de seus escritórios para encarar 
um engarrafamento de 160 quilômetros. Dentro dos carros e ônibus, a população torce para que esse 
cenário não seja prejudicado por algum acidente. A frota da cidade ultrapassa a marca de 7 milhões de 
veículos desde março, segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP). Seis milhões deles 
são carros. Se todos saíssem da garagem ao mesmo tempo, não haveria espaço suficiente nas ruas para 
ficarem parados um atrás do outro. A alternativa, o metrô, mesmo sendo o maior do país com 70 km, 
não serve toda a população. (Galileu, junho de 2011) 

 
04. O texto faz uma descrição de São Paulo às 6 horas da tarde, com o objetivo de mostrar que 
 
(A) a frota de veículos da cidade cresce sem interferir nos engarrafamentos. 
(B) acidentes em dia de chuva são insignificantes para o trânsito da cidade. 
(C) a população torce para que problemas climáticos provoquem acidentes. 
(D) o excesso na frota de veículos transforma o trânsito da cidade em caos. 
 
Alternativa D 
 
A leitura do texto é muito clara sobre os efeitos do excesso de carros no trânsito da cidade, principalmente em dias de 
chuva. 
 
05. No trecho – Se todos saíssem da garagem ao mesmo tempo, não haveria espaço suficiente nas ruas 
para ficarem parados um atrás do outro. –, as informações são apresentadas de forma 
 
(A) ambígua. 
(B) contraditória. 
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(C) hipotética. 
(D) cômica. 
 
Alternativa C 
 
O uso da conjunção subordinativa condiciona se, dá um sentido hipotético à frase. 
 
06. Assinale a alternativa correta quanto à concordância. 
 
(A) Os 70 km de metrô da cidade de São Paulo não serve toda a população. 
(B) A chuva e o engarrafamento preocupam as pessoas ao saírem do trabalho. 
(C) Mais de 7 milhões de veículos compõe a frota da cidade de São Paulo, desde março. 
(D) As pessoas torcem para que os acidentes não prejudique ainda mais o trânsito. 
 
Alternativa B 
 
A alternativa A está incorreta, pois a presença do artigo Os pede o verbo exigir no plural: exigem. 
A alternativa C está incorreta, pois com a expressão MAIS de, o verbo concorda com o numeral  
expresso e deve ir para o plural. 
A alternativa D está incorreta, pois o sujeito do verbo prejudicar é acidentes, obrigando o verbo ir 
para a terceira pessoa do plural. 
 
07. Os _______ da capital paulista não são os únicos que sofrem com o trânsito caótico. Pesquisa do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revela que 43,5% dos motoristas de todos os estados 
brasileiros enfrentam congestionamentos diariamente. Nesse cenário, pesquisadores se unem para 
apresentar soluções seguras para trazer de volta _______ mobilidade _______ cidades em expansão. 
(Galileu, junho de 2011. Adaptado) 
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto. 
 
(A) cidadões ... a ... a 
(B) cidadãos ... à ... a 
(C) cidadões ... à ... à 
(D) cidadãos ... a ... a 
 
Alternativa D 
 
Na primeira lacuna, o plural do substantivo cidadão e faz com cidadãos. Já, na segunda lacuna, o verbo voltar, no 
contexto,  é transitivo direto e devemos preenchê-la apenas com o artigo a. Na terceira lacuna, o substantivo 
mobilidade exige a preposição a, e  como o substantivo cidades está no plural e não há opção com às, essa lacuna 
deve ser preenchida apenas com a preposição dando um sentido genérico ao substantivo. 
 
08. Em – A alternativa, o metrô, mesmo sendo o maior do país com 70 km, não serve toda a 
população. –, a oração em destaque pode ser substituída, sem prejuízo de sentido ao texto, por: 
 
(A) embora seja o maior do país com 70 km. 
(B) como é o maior do país com 70 km. 
(C) ou é o maior do país com 70 km. 
(D) quando for o maior do país com 70 km. 
Alternativa A 
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A expressão em destaque é uma locução conjuntiva concessiva, portanto, a melhor substituição deve 
ser com uma conjunção subordinativa concessiva: embora, e o verbo deve ir para o modo subjuntivo. 
 
09. Leia a charge. 

 
A fala do personagem permite concluir que ele e sua família 
 
(A) preferem a calçada à casa que destelha. 
(B) desconhecem o que é morar em uma casa. 
(C) têm uma situação confortável na calçada. 
(D) reconhecem que viviam melhor no passado. 
 
Alternativa D 
 
A família sem-teto argumenta que em suas agruras do passado ficavam destelhados (talvez pela fragilidade da habitação 
em que viviam), mas a situação era melhor já que tinham um  local para morar. Atualmente, essa moradia resume-se às 
ruas. 
 
Leia o poema de Adélia Prado para responder às questões de números 10 a 14. 
 

Casamento 
Há mulheres que dizem: 

Meu marido, se quiser pescar, pesque, 
mas que limpe os peixes. 

Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, 
ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 

É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, 
de vez em quando os cotovelos se esbarram, 

ele fala coisas como ‘este foi difícil’ 
‘prateou no ar dando rabanadas’ 

e faz o gesto com a mão. 
O silêncio de quando nos vimos a primeira vez 

atravessa a cozinha como um rio profundo. 
Por fim, os peixes na travessa, 

vamos dormir. 
Coisas prateadas espocam: 

somos noivo e noiva. 
(Adélia Prado. Terra de Santa Cruz) 

 
10. O eu lírico, a voz que fala no poema, é 
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(A) masculino e se descreve como um homem muito apaixonado cuja mulher o auxilia na limpeza dos 
peixes. 
(B) feminino e se descreve como uma parceira, sem restrições para estar ao lado do marido para limpar 
os peixes. 
(C) masculino e se descreve como um marido cuja mulher é igual a todas as outras, que discordam da 
pesca. 
(D) feminino e se descreve como uma esposa cansada da rotina do marido, que muito se dedica à 
pescaria. 
 
Alternativa B 
 
Claramente conclui-se que o eu lírico é feminino e tem muita satisfação em compartilhar as atividades do marido. 
 
11. A situação apresentada no poema 
 
(A) explicita a submissão da mulher ao marido. 
(B) reforça as diferenças entre homem e mulher. 
(C) aproxima ainda mais o marido e a mulher. 
(D) revela a força de dominação da mulher. 
 
Alternativa C 
 
Em nenhum momento o eu lírico se posiciona como uma mulher submissa, mas sim, mostra seguidamente como o 
compartilhamento das atividades traz, ao casal, maior intimidade. 
 
12. Com o verso – e faz o gesto com a mão. – entende-se que o marido 
 
(A) simula o movimento feito pelo peixe ao ser fisgado. 
(B) imagina como poderia ser o desespero do peixe pego. 
(C) brinca ser um peixe para assustar a sua mulher. 
(D) se mostra pouco entusiasmado com o peixe pescado. 
 
Alternativa A 
 
A expressão destacada é uma representação dos movimentos do peixe fisgado. 
 
13. Observe os versos: 
 
Meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. 
 
Em conformidade com a norma padrão, substituindo-se as formas em destaque pelas formas 
conjugadas dos verbos ir e distribuir no mesmo tempo verbal, respectivamente, obtém-se: 
 
(A) Meu marido, se ir pescar, pesque, / mas que distribui os peixes. 
(B) Meu marido, se for pescar, pesque, / mas que distribua os peixes. 
(C) Meu marido, se vá pescar, pesque, / mas que distribui os peixes. 
(D) Meu marido, se vai pescar, pesque, / mas que distribua os peixes. 
 
Alternativa B 
O uso das conjunção subordinativa se da partícula expletiva que, exigem os verbos no modo subjuntivo. 
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14. No poema, a informação “É tão bom” (6.º verso) refere-se 
 
(A) ao preparo do peixe pelo casal à noite. 
(B) aos homens que limpam os peixes sozinhos. 
(C) à ida ao mar, onde se pesca e se limpa o peixe. 
(D) a mulheres que vão pescar com os maridos. 
 
Alternativa A 
 
O eu lírico diz textualmente: "A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escamar, abrir, retalhar e 
salgar. É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha" 
Portanto a expressão destacada refere-se ao ato de limpar os peixes. 
 
15. Observe o mapa de um zoológico: 

 
(www.novaescola.org.br/gestao, abril/maio de 2011. Adaptado) 

As informações do mapa permitem afirmar que as pessoas podem 
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(A) obter informações na Alameda Rastejante. 
(B) fazer compras próximo à Praça do Recreio. 
(C) usar os banheiros na Alameda Nativos da Mata. 
(D) descansar ou se alimentar na Praça de Diversão. 
 
Alternativa D 
 
A observação do mapa fornecido conduzem a alternativa D como correta. 
 

CIÊNCIAS HUMANAS 
 
16. Leia os dois textos. 
 
I. A queda dos mercados reforçou os temores que vêm afetando as bolsas mundiais após perdas 
provocadas pela crise de endividamento dos Estados Unidos e dos países da zona do euro. As bolsas 
asiáticas apresentaram números mistos nesta quinta-feira, [11.08] seguindo o clima de incerteza de 
quarta na Europa e nos Estados Unidos. 
(www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/08/110811_bolsas_atualizacao_bg.shtml. Adaptado) 
 
II. A perda de confiança, principalmente dos investidores internacionais, foi o que fez a Bolsa de 
Valores de São Paulo (Bovespa) fechar em baixa pelo segundo dia consecutivo. A queda registrada hoje 
[04.08] foi 5,72%. No ano, a baixa acumulada é 23,8%. 
(ww.jornalnh.com.br/sao-paulo/335511/crise-internacional-levabolsa-de-valores-a-segundo-dia-de-baixa.html. Adaptado) 
 
Da leitura dos textos I e II, pode-se concluir que 
 
(A) nas crises, as maiores perdas ocorrem nos países menos democráticos. 
(B) o Brasil é o único país emergente que possui bolsa de valores. 
(C) uma crise econômica nos países ricos geralmente se torna mundial. 
(D) as crises mundiais não têm afetado os países emergentes. 
 
Alternativa C 
 
No mundo globalizado onde as relações econômicas estão fortemente conectadas, crise em países capitalistas desenvolvidos 
arrastam para o turbilhão países com economias mais frágeis, como pode ser observado pela leitura dos dois textos. 
 
17. Os atentados de 11 de setembro de 2001 ocorreram nos Estados Unidos, mas tiveram repercussões 
no mundo inteiro. Veja a imagem do ataque às Torres Gêmeas, em Nova Iorque. 
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(4.bp.blogspot.com/_jFIMy_-G_qw/Sqs9A1l7BhI/AAAAAAAAAwg/MBbb MUfd4E/s400/Torres+g%C3%AAmeas.jpg) 
 
Após o atentado de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos 
 
(A) assumiram o combate ao terrorismo em escala mundial além de se envolverem em duas guerras: do 
Iraque e do Afeganistão. 
(B) promoveram uma reorganização da geopolítica mundial, retomando os princípios da bipolaridade 
da época da Guerra Fria. 
(C) distanciaram-se dos antigos aliados europeus e latino-americanos e associaram-se às potências 
emergentes asiáticas. 
(D) incentivaram a reestruturação do Conselho de Segurança da ONU, admitindo países considerados 
politicamente neutros. 
 
Alternativa A 
 
Após o atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas, em Nova Iorque, perpetrado pelo grupo terrorista Al Qaeda, os 
Estados Unidos, secundados pela Doutrina Bush, passaram a liderar o combate ao terrorismo internacional, em que as 
invasões do Afeganistão e do Iraque são os exemplos mais dramáticos. 
 
18. Considere as seguintes situações: 
 
I. desmatamento e queimadas em florestas do Brasil e do Congo (África); 
II. aumento do consumo de carvão mineral como fonte de energia na China; 
III. vazamento da usina nuclear de Fukushima (Japão). 
 
As situações apresentadas 
 
(A) mostram que há sérios problemas ambientais nos países subdesenvolvidos. 
(B) ainda estão restritas a um número reduzido de países do mundo. 
(C) destacam os países que mais emitem gases do efeito estufa. 
(D) embora localizadas, tornam-se problemas ambientais em nível mundial. 
 
Alternativa D 
 
As situações I, II e III ilustram problemas ambientais em diferentes regiões do globo. 



  Resolução - Prova Colégio Juarez Wanderley- 2011 
 

9 
 

A alternativa A é invalidada, pois o fato III ocorreu num país altamente desenvolvido: o Japão. 
Os problemas ambientas estão espalhados por todos o globo, e esse fato invalida a alternativa B. 
Brasil e Congo não estão entre os países que mais emitem gases estufa e essa consideração invalida a alternativa C. 
Embora as situações descritas ocorreram em locais específicos, seus efeitos podem se estender para vários locais do globo, já 
que há emissão de gases estufas, gases radiativos, causar impactos climáticos etc. 
 
19. Analise os dados sobre a indústria brasileira apresentados a seguir. 

 
 
Da leitura dos gráficos, é possível concluir que a atividade industrial 
 
(A) vive, atualmente, um processo de descentralização. 
(B) exige grandes somas de capitais para investimentos. 
(C) é um dos setores mais importantes na geração de riquezas. 

(D) emprega 3
4

 da população economicamente ativa do Brasil. 

 
Alternativa C 
 
Esta é uma questão que se deve responder baseado nos fatos apresentados. 
A alternativa A é uma verdade, mas não se aplica à questão, pois não há informações sobre descentralização industrial 
nos gráficos apresentados. 
A alternativa B também pode ser considerada uma verdade, mas como em A, os dados apresentados não informam sobre 
esse fato. 
A alternativa D está errada, pois a indústria no Brasil, atualmente, emprega cerca de 20% da PEA (população 
economicamente ativa) e em nenhum momento chegou perto de 75%, como afirma a alternativa. 
Pelos dados fornecidos pelos gráfico, atesta-se a grande importância da indústria na riqueza nacional, validando a 
alternativa C. 
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20. Analise o mapa. 

 
 
A leitura do mapa e os conhecimentos sobre a agricultura brasileira permitem afirmar que a região 
 
(A) Norte apresenta maior concentração de grandes propriedades nos estados onde se pratica a 
agricultura sustentável de cereais. 
(B) Centro-Oeste apresenta a maior concentração de grandes propriedades devido à expansão da 
pecuária e das culturas de exportação. 
(C) Nordeste não apresenta grandes propriedades porque ali predominam minifúndios e agricultura do 
tipo familiar. 
(D) Sul não apresenta elevada participação das grandes propriedades em áreas de cultivos de uvas e de 
criação de suínos e ovinos. 
 
Alternativa B 
 
A região Centro-Oeste se caracteriza pelo agro-negócio, principalmente soja. A produção é voltada para 
exportação e realizada em grandes propriedades com alta dose de mecanização. Também nessa região 
há uma expressiva atividade pecuária. 
 
21. Leia o trecho da canção. 
 

A cultura e o folclore são meus 
Mas os livros foi você quem escreveu 

Quem garante que Palmares se entregou 
Quem garante que Zumbi você matou 
Perseguidos sem direitos nem escolas 
Como podiam registrar as suas glórias 
Nossa memória foi contada por vocês 

E é julgada verdadeira como a própria lei 
Por isso temos registrados em toda história 

Uma mísera parte de nossas vitórias 
(Natiruts. Palmares 1999) 
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Analisando o texto, está correto concluir que o trecho 
 
(A) considera que quase não houve movimentos sociais dos escravos negros no Brasil. 
(B) concorda com o ponto de vista histórico da classe dominante de origem europeia. 
(C) acredita que o racismo seja algo recente, mas que já foi superado no Brasil de hoje. 
(D) denuncia a história do Brasil que foi escrita sem considerar a luta dos escravos negros. 
 
Alternativa D 
 
O texto fornecido defende claramente que a historia do Brasil foi escrita pela elite branca e não deu a devida importância 
aos movimentos de lutas do escravos negros ou nem registrou-os adequadamente.   
 
22. Analise as fotos. 

 
 
Comparando as imagens I e II, está correto concluir que 
 
(A) os colonos imigrantes foram os principais beneficiados pelas riquezas produzidas pelo café. 
(B) a cafeicultura produziu grandes diferenças sociais entre fazendeiros e colonos imigrantes. 
(C) o café possibilitou reduzir ao máximo as diferenças sociais entre colonos imigrantes e brasileiros. 
(D) tanto os barões do café quanto os colonos imigrantes foram prejudicados pela produção cafeeira. 
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Alternativa B 
 
A foto I mostra a Avenida Paulista em São Paulo, no começo do século XX. Ela abrigava os palacetes da elite cafeeira 
que passava a morar em São Paulo que se tornava um importante centro dos negócios do café. Ficava patente toda a 
pujança econômica que os grandes cafeicultores do Oeste paulista desfrutavam no período áureo do café. 
Em contrapartida, a figura II mostra as condições precárias de vida que imigrantes encontravam na área cafeeira (e não só 
nela). A situação torna-se mais dramática se lembramos que esses imigrantes, como haviam sido os escravos antes, eram os 
verdadeiros geradores de riquezas. 
 
23. Os textos a seguir referem-se ao governo do presidente Juscelino Kubistchek (1956 – 1961). 
 
Texto I 
 
(...) o investimento para o transporte, sistema ferroviário, pavimentação de rodovias, etc. representava 
28% do investimento total do governo no país; o investimento no setor energético, para aumentar a 
produção de energia, fora de 48%. Já na educação, o governo JK investiu somente 2,8%, para a 
manutenção e ampliação do ensino público; no setor da alimentação, o investimento total do governo 
foi de 3,6%. 
 
Texto II 
 

 
 
JK – Você agora tem automóvel brasileiro, para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, 
com gasolina brasileira. Que mais quer? 
JECA – Um prato de feijão brasileiro, seu doutô! 
(Charge de Storni, 1957. Em: www.cbpf.br) 
 
Sobre os textos I e II, é correto concluir que 
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(A) I considera que JK procurou reduzir a pobreza; II satiriza o descaso com o desenvolvimento da 
indústria nacional. 
(B) I atribui o sucesso da industrialização ao investimento em educação pública; II critica a falta de 
investimento em tecnologia. 
(C) I e II demonstram que o governo priorizou o desenvolvimento industrial, dando pouca importância 
ao aspecto social. 
(D) I e II dão a entender que o governo possibilitou grande avanço econômico, o que contribuiu para 
diminuir a desigualdade social. 
 
Alternativa C 
 
O texto I faz um resumo do governo de Juscelino Kubistcheck de Oliveira. O slogan de seu governo era 50 anos em 5 e 
pretendia tirar o Brasil de seu atraso histórico, para isso utilizaria o seu famosa Plano de Metas. Sem dúvida, o Brasil 
cresceu, houve a entrada no Brasil da grande indústria de bens de consumos duráveis, cuja maior expressão foi a indústria 
automobilística. A euforia desenvolvimentista tomou conta do Brasil.  
Contudo, como mostra o texto I e a charge em II, o custo social foi alto, a inflação disparou, a dívida externa aumentou 
muito, gerando, ao final de seu governo uma grave crise econômica que JK soube, com sua notória habilidade política, 
empurrar para o governo seguinte. 
 
24. Leia a notícia. 
 
No ato em defesa da Comissão da Verdade, promovido pela União Nacional dos Estudantes (UNE), o 
ministro da Justiça defendeu a instalação da comissão como forma de esclarecer a violação de diretos 
humanos ocorrida no período da ditadura militar (1964 – 1985). 

(oglobo.globo.com. 15.07.2011. Adaptado) 
 
O projeto de lei que cria a Comissão da Verdade foi enviado para aprovação ao Congresso Nacional, em 
maio de 2010, e tem como um de seus objetivos investigar 
 
(A) a participação do governo brasileiro da época em acordos secretos que favoreciam a antiga URSS. 
(B) a realização de obras superfaturadas, tais como a Rodovia Transamazônica e a usina de Itaipu. 
(C) a ocorrência de tortura, assassinato e desaparecimento de opositores políticos aos governos 
militares. 
(D) o envolvimento do governo militar com as guerrilhas que culminaram na Revolução Cubana. 
 
Alternativa C 
 
A Comissão da Verdade procura apurar o abuso de poder e violação dos direitos humanos que ocorreram durante a 
ditadura militar brasileira entre 1964 -1985.  
 
25. Analise os textos. 
 
Texto I 
 

Goste-se ou não, o Brasil cresceu, urbanizou-se e virou potência agrícola mundial sem 
necessitar da reforma agrária. (...). 

A distribuição continua concentrada, porém a terra está produtiva. Melhor ainda, gerando 
milhões de empregos, dentro das fazendas e fora de suas porteiras, nas cadeias produtivas que dela se 
originam. Sem o pasto do boi não haveria tantas churrascarias e seus garçons. Do algodão do Mato 
Grosso se originam as vendedoras de jeans do shopping center carioca. 

(Francisco Graziano Neto. Em: www.udr.org.br, 10.05.2004) 
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Texto II 
 

É uma mentira continuar dizendo que a terra no Brasil é produtiva. Se somarmos toda a área 
com plantio, não chega a 70 milhões de hectares. O Brasil tem 850 milhões de hectares! (...) 

A maior parte do trabalho escravo ocorre nas usinas de açúcar. E se tenta vender uma imagem 
no exterior de que o álcool no Brasil é puro. Puro? Ele é misturado com o sangue dos trabalhadores 
que cortam cana! (...) 

É preciso ter clareza de que não haverá paz no campo enquanto o Estado brasileiro (...) não 
assumir o controle do território e da propriedade privada da terra. 

(Ariovaldo Umbelino. Em: www.mst.org.br, 10.01.2011 ) 
 
Após analisar os textos I e II, é correto concluir que 
 
(A) I e II são favoráveis à reforma agrária no Brasil, desde que a lei seja cumprida rigorosamente. 
(B) I e II consideram que o direito à propriedade privada independe do contexto político do país. 
(C) I critica o agronegócio brasileiro; II defende a adoção da propriedade coletiva da terra. 
(D) I considera a reforma agrária desnecessária; II defende a urgência da reforma agrária. 
 
Alternativa D 
 
O texto I enfatiza os aspectos positivos do agro-negócio brasileiro tal como se apresenta hoje, destacando o aumento de 
produtividade e geração de empregos diretos e indiretos. O texto II mostra o sub uso da terra e a exploração da mão de 
obra e defende uma tomada de decisão do Estado para a reforma agrária. 
 

MATEMÁTICA 
 

26. João quer comprar 4 camisetas básicas, de cores diferentes, cujos preços são iguais. Mas, para 
comprar as 4 camisetas, ele precisaria de mais 30 reais, além da quantia que tem em sua carteira. 
Entretanto, se comprasse apenas 3 camisetas, ainda restariam 15 reais. Depois de negociar com o 
lojista, conseguiu um bom desconto e comprou as 4 camisetas pelo valor exato da quantia que tinha na 
carteira. 
 
Desse modo, cada camiseta saiu por 
 
(A) R$ 30,25. 
(B) R$ 32,00. 
(C) R$ 33,75. 
(D) R$ 37,50. 
 
Alternativa D 
 
Sendo x o valor da cada camiseta e y o valor que João tinha em sua carteira.Montemos, então o sistema de equações: 

4 30   (I)
3 15   (II)

x y
x y

= +
 + =

 

Substituindo II em I: 

 
4 30 3 15

45
x x

x
= + +

=
 

 
Então:  
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3 45 15
150

y
y
⋅ + =
=

 

 
João possuía R$ 150,00 na carteira. 

Logo o preço de cada camiseta ficou: 150 R$ 37,50
4

= . 

 
27. Ao se aproximar de um cruzamento em nível, o farol da locomotiva de um trem noturno dá 12 
piscadas, com intervalos de tempo regulares e constantes entre cada piscada e a piscada imediatamente 
anterior, para alertar e sinalizar a passagem da composição. Se o intervalo de tempo entre a 5.ª e a 8.ª 
piscadas é igual a 36 segundos, então o intervalo de tempo entre a 1.ª e a última piscada será igual a 
 
(A) 2 min 10 s. 
(B) 2 min 12 s. 
(C) 2 min 24 s. 
(D) 2 min 30 s. 
 
Alternativa B 
 
O intervalo de tempo entre a 5ª e 8º piscada é de 36 segundo, entra entre cada piscada o intervalo é de 12 s. 
Entre a 1ª piscada e a 12ª piscada há 11 intervalos de tempo. Então o intervalo de tempo total será de : 

12 11 132 s  2 min 12 sT∆ = × = =  
 
28. A ilustração (O Estado de S.Paulo – 04.07.2011) mostra dados obtidos na pesquisa TIC Domicílios 
2010, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que mapeia o acesso e a navegação na rede no país. 

 
Pode-se concluir, com base nessa informação, que o número de casas que não possuem computador 
representa, do número total de casas consideradas nessa pesquisa, 
 
(A) 35%. 
(B) 45%. 
(C) 55%. 
(D) 65%. 
 
Alternativa D 
 
Se 7 em cada 20 casas possuem computador, então, 13 em cada 20 casas não possuem computador. 
 
Casas  % 
20  100 
13  x 
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13 100 65%
20

x ×
= =  

 
29. Considere um número inteiro e positivo de dois algarismos, tal que o algarismo das dezenas é o 
triplo do das unidades, e a diferença entre o algarismo das dezenas e o das unidades, nessa ordem, é 
igual a 2. 
 
O produto dos dois algarismos vale 
 
(A) 3. 
(B) 6. 
(C) 9. 
(D) 12. 
 
Alternativa A 
 
Sendo u o algarismo da unida e d o algarismo da dezena, temos, pelos dados do problema, o seguinte sistema de equações: 

3   (I)
2  (II)

d u
d u

=
 − =

 

 
Substituindo I em II: 
3 2
2 2

1

u u
u

u

− =
=

=
 

Portanto, 3d =  
 
O produto entre algarismos será: 3 1 3d u⋅ = ⋅ =  
 
30. De acordo com as especificações do fabricante, cada galão (3,6 litros) de certa tinta, misturado com 
150 mL de água, possibilita a pintura de 40 m². Pedro comprou 2 galões dessa tinta e, seguindo 
corretamente as recomendações, pintou o seu escritório. Sabendo-se que restaram, após a pintura, 1800 
mL dessa mistura, pode-se afirmar que Pedro pintou uma área, em m², igual a 
 
(A) 72,4. 
(B) 64,6. 
(C) 60,8. 
(D) 58,2. 
 
Alternativa C 
 
O volume de 3,6 L + 0,15 L = 3,75 L permite a pintura de 40 m². 
O volume inicial que foi preparado para pintura foi: 2 3,6 2 0,15 7,5 L× + × = . 
Como restam 1.800 mL = 1,8 L, o volume utilizado na pintura foi: 7,5 1,8 5,7 L− = . 
Volume de tinta (L)  Área pintada (m²) 
3,75    40 
5,7    x 
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5,7 40 60,8 L
3,75

x ×
= =  

 
31. Após a aula, os amigos André, Bruno e Caio foram a uma lanchonete. O valor total da conta foi 
dividido entre eles, sendo que cada um pagou um valor correspondente ao respectivo consumo. Sabe-se 
que André e Bruno, juntos, pagaram R$ 45,80, que Bruno e Caio, juntos, pagaram R$ 44,00, e que 
André e Caio, juntos, pagaram R$ 60,00. 
 
Conclui-se, então, que o valor total dessa conta era, em reais, igual a 
 
(A) 78,80. 
(B) 74,90. 
(C) 62,60. 
(D) 49,90. 
 
Alternativa B 
 
Sendo A, o valor da conta pago por André; B, o valor da conta pago por Bruno e C, o valor da conta pago por Caio, 
podemos montar o seguinte sistema de equações: 
 

45,80
44,00
60,00

A B
B C
A C

+ =
 + =
 + =

 

Somando as três equações membro a membro: 

( )
2 2 2 45,80 44,00 60,00
2 149,80

149,80 R$ 74,90
2

A B C
A B C

A B C

+ + = + +

⋅ + + =

+ + = =

 

 
32. A figura 1 mostra o retângulo ABCD, cujas medidas dos lados, em centímetros, são iguais a x – 4 e 
y. A figura 2 mostra o quadrado EFGH, cujo perímetro mede 48 cm. 

 
Para que as regiões sombreadas das figuras 1 e 2 tenham áreas iguais, a expressão que representa 
corretamente a medida, em centímetros, do lado maior do retângulo ABCD será, necessariamente, 
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(A) y = x + 6. 
(B) y = x + 8. 
(C) y = x + 10. 
(D) y = x + 12. 
 
Alternativa A 
 
A área sombreada da região 1 é um triângulo retângulo de catetos x – 4 e y, já a área sombreada da região 2 é metade 
da área do quadrado d elado x. 
Como o perímetro do quadrado AEFGH é 48 cm, seu lado mede 12 cm. 
Temos: 

( )
1 2

2

2

4
2 2
4

A A
x y x

xy y x

=

− ⋅
=

− =

 

Como x = 12 cm: 
212 4 12

8 144
144 18 cm

8

y y
y

y

⋅ − =
=

= =

 

Concluímos que y = x + 6 
 
33. Paulo comprou um chocolate e pagou com moedas de 1 real e de 50 centavos, de tal forma que, no 
total dado ao caixa, o número de moedas de 1 real é o dobro do número de moedas de 50 centavos, e a 
diferença entre o número de moedas de 1 real e o de 50 centavos, nessa ordem, é igual a 2. Se Paulo 
recebeu 25 centavos de troco, então o chocolate que ele comprou custou 
 
(A) R$ 6,25. 
(B) R$ 5,75. 
(C) R$ 5,25. 
(D) R$ 4,75. 
 
Alternativa D 
 
Chamando de u o número de moedas de  R$ 1,00 e de c o número de moedas de R$ 0,50, podemos montar o seguinte 
sistema de equações: 

2
2

u c
u c

=
 − =

 

Temos que c = 2 e que u = 4. 
Logo Paulo possuía: 4 1,00 2 0,50 R$ 5,00× + × =  
Como recebeu R$ 0,25 de troco, o chocolates custou R$ 4,75 
 
34. As medidas, em centímetros, dos lados de um triângulo retângulo são números pares consecutivos. 
Sabe-se que o perímetro desse triângulo é igual a 24 cm. Nesse caso, é correto afirmar que a área desse 
triângulo é igual a 
 
(A) 20 cm². 
(B) 24 cm². 
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(C) 30 cm². 
(D) 36 cm². 
 
Alternativa B 
 
Sendo 2n um número par genérico, seus lados podem ser escrito como 2n – 2; 2n e 2n + 2 
2 2 2 2 2 24
6 24

4

n n n
n

n

− + + + =
=

=
 

As medidas dos  lados dos triângulo retângulo são: 
2n – 2 = 6 cm 
2n = 8 cm 
2n + 2 = 10 cm 
 
Como o triângulo é retângulo, seus catetos são a base e altura: 

6 8 24 cm²
2

A ×
= =  

 

35. Se um número racional x for multiplicado por ele mesmo, o resultado será igual a 64
196

. 

Nesse caso, conclui-se que esse número x é 
(A) maior que 1. 

(B) 32 32 ou 
98 98

−  . 

(C) 8 8 ou 
14 14

−  . 

(D) menor que –1. 
 
Alternativa C 
 
Temos: 

2

64
196

64
196

64
196

8 8 ou  
14 14

x x

x

x

x x

⋅ =

=

= ±

= + = −

 

 
36. Numa promoção, os quatro caixas de um supermercado foram programados para que luzes 

acendam em cada um deles em intervalos regulares: no caixa 1, a cada 1
4

 de hora, no caixa 2, a cada 

meia hora, no caixa 3, a cada 3
4

 de hora, e, no caixa 4, a cada hora. O cliente que estiver registrando 

suas compras, no momento em que a luz acender, ganhará uma sacola retornável. 
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Se, às 8 horas, as luzes dos quatro caixas acenderem simultaneamente, então tal fato voltará a ocorrer 
após 
 
(A) 2 horas. 
(B) 3 horas. 
(C) 4 horas. 
(D) 5 horas. 
 
Alternativa B 
 
O intervalo de tempo em que as luzes acendem simultaneamente é o MMC (mínimo múltiplo comum) desses intervalos de 
tempo. Tomemo-los em minutos. 
MMC (15, 30, 45, 60) = 180 minutos = 3 horas 
 
37. Segundo dados divulgados no final de 2010 pela Secretaria Estadual de Habitação, um em cada dez 
habitantes do Estado de São Paulo não tinha onde morar ou vivia em área de risco. Desse modo, é 
correto afirmar que o número de habitantes que não tinham onde morar ou viviam em área de risco 
representava, do número total de habitantes do Estado de São Paulo, 
 
(A) 0,01%. 
(B) 0,1%. 
(C) 1%. 
(D) 10%. 
 
Alternativa D 
 

Temos que: habitantes em área de risco 1 0,1 10%
total de habitantes 10

= = =  

 
38. O gráfico (Revista da Folha de S.Paulo – 07.2011) mostra as menores temperaturas registradas a cada 
ano em São Paulo, de julho de 2000 a junho de 2011, e as datas em que elas foram anotadas. 

 
De acordo com as informações do gráfico, é correto afirmar que 
 
(A) as menores temperaturas registradas a cada ano apresentaram crescimento contínuo de 2000 a 2007. 
(B) as menores temperaturas registradas a cada ano apresentaram queda contínua de 2005 a 2008. 
(C) as menores temperaturas registradas não foram iguais em nenhum ano desse período. 
(D) a maior variação, em °C, em relação à temperatura registrada no ano anterior, ocorreu em 2006. 



  Resolução - Prova Colégio Juarez Wanderley- 2011 
 

21 
 

 
Alternativa D 
 
Um rápido exame do gráfico invalida as alternativas A, B e C. 
A alternativa D está correta, pois, de fato: 2006 2005 6, 2 9, 4 3, 2 T T T C∆ = − = − = °  é a maior variação de 
temperatura entre um ano e outro. 
 

39. No início de certa rodada de um jogo disputado apenas entre Marcos e Lucas, Marcos tinha 2
5

 do 

número total de fichas, e Lucas tinha a quantidade restante. No final dessa rodada, Marcos 1
4

 tinha do 

número total de fichas e Lucas tinha a quantidade restante. Se nessa rodada, Marcos perdeu 9 fichas, 
então o número de fichas de Lucas, no final dessa rodada, era igual a 
 
(A) 45. 
(B) 40. 
(C) 36. 
(D) 34. 
 
Alternativa A 
 
Sendo x o total de fichas. 
 
Considerando os dados sobre Marcos:  
2 1 9
5 4
8 5 180

20
3 180

60 fichas

x x

x x

x
x

− =

− =

=
=

 

 

Marcos ao final tinha 1
4

x , ou seja 1 60 15 fichas
4

⋅ = . 

Então Lucas tinha, ao final, 60 – 15 = 45 fichas 
  
40. Um certo capital, aplicado durante 8 meses a uma taxa de juro simples de 2% ao mês, produziu um 
montante igual a R$ 11.600,00. Para que o mesmo capital, aplicado durante igual período, produzisse 
um montante igual a R$ 12.000,00, a taxa mensal de juro simples deveria ser igual a 
 
(A) 3,0%. 
(B) 2,75%. 
(C) 2,5%. 
(D) 2,25%. 
 
Alternativa C 
 
Inicialmente temos: 
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8 meses
2% a.m.

11.600 11.600

100
2 811.600

100
1.160.000 100 16
116 1.160.000

1.160.000 R$ 10.000,00
116

t
i
M C j j C

C i tj

CC

C C
C

C

=
=

= + = ⇔ = −
⋅ ⋅

=

⋅ ⋅
− =

− =
=

= =

 

Na segunda aplicação: 
8 meses
10.000

12.000 10.000
2.000

100
10.000 82.000

100
2 0,8

2,5% a.m.

t
C
M C j

j
j

C i tj

i

i
i

=
=
= +

= −
=

⋅ ⋅
=

⋅ ⋅
=

=
=

 

 
CIÊNCIAS NATURAIS 

 
41. Em um jogo de bilhar, cujas bolas apresentavam a mesma massa, o movimento da bola A foi 
totalmente transferido para a bola B, que estava em repouso. Com isso, após o choque, a bola B 
adquiriu movimento, enquanto a bola A ficou em repouso. 

 
 
Considerando-se os enunciados das Leis da Física, assinale a alternativa que está relacionada à situação 
ilustrada. 
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(A) Uma força aplicada em linha reta muda a força recebida pelo corpo. 
(B) Todo corpo exerce sobre o outro corpo uma força contrária de mesma intensidade e de mesma 
direção. 
(C) Um objeto em repouso permanece em repouso independentemente da força que atua sobre ele. 
(D) A velocidade de um ponto material sofre variação quando estiver livre de ação de forças. 
 
Alternativa B 
 
Esta questão caberia melhor se quantidade de movimento fosse matéria da prova! A alternativa A é um algo sem sentido. 
Em C, se aplicamos a um corpo uma força, ele adquire MRUV. Em D, forças com resultante igual a zero faz com que 
o copo permaneça em repouso ou MRU. 
Sobra a alternativa B que é o enunciado da Terceira Lei de Newton. 
 
42. Considere o gráfico a seguir em que está representada a posição de dois automóveis em uma estrada 
reta, durante um certo intervalo de tempo. 

 
Com relação às informações fornecidas pelo gráfico, pode-se afirmar que no intervalo de tempo de 
 
(A) 0 a 10 min, a velocidade de ambos os veículos foi igual. 
(B) 0 a 10 min, a distância percorrida por A foi menor do que a percorrida por B. 
(C) 0 a 20 min, a velocidade de B foi maior do que a de A. 
(D) 10 a 20 min, a distância entre os veículos A e B aumentou. 
 
Alternativa A 
 
Observando-se o gráfico distância por tempo, vê-se que entre 0 e 10 min as curvas dos dois móveis são paralelas, os móveis 
nesse trecho estão em MRU e eles têm a mesma velocidade. 
 
43. A janela imunológica é o intervalo de tempo decorrido entre a infecção pelo vírus da Aids e a 
produção de anticorpos anti-HIV no sangue. Esses anticorpos são produzidos pelo sistema de defesa 
do organismo em resposta ao HIV e os exames irão detectar a presença dos anticorpos, o que 
confirmará a infecção pelo vírus. O período de identificação do contágio pelo vírus depende do tipo de 
exame e da reação do organismo do indivíduo. Na maioria dos casos, a sorologia positiva é constatada 
de 30 a 60 dias após a exposição ao HIV. Em alguns casos, esse período pode chegar a 120 dias. 
 
Durante a janela imunológica, 
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(A) o indivíduo está imune ao vírus HIV. 
(B) o sexo pode ser feito sem proteção para evitar o contágio. 
(C) o sistema de defesa é inutilizado pelo HIV. 
(D) o indivíduo pode transmitir o HIV. 
 
Alternativa D 
 
O texto faz uma descrição do que se entende como janela imunológica, que é a fase em que o indivíduo está infectado com o 
vírus HIV, mas os exames não detectam, pois não houve ainda produção de anticorpos. 
O resultado é que o indivíduo está infectado com o HIV e não sabe, podendo então transmitir o vírus a outros, pois não 
se preocupará em tomar medidas preventivas. 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões de números 44 e 45. 
 

A epidemia de E.coli na Alemanha chegou ao fim, segundo anunciaram as autoridades sanitárias 
nesta terça-feira. A bactéria, extremamente agressiva, contém genes que causam resistência a antibiótico 
e foi responsável pela morte de mais de 50 pessoas este ano. O ápice da epidemia foi registrado no fim 
de maio. No início de julho, a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA, na sigla em 
inglês) confirmou que um dos lotes de sementes de feno-grego, importado do Egito por vários países 
europeus, é o “vínculo comum mais provável” entre os focos da bactéria E. coli. 

(Veja. 26.jul.2011. Adaptado) 
 
44. O surgimento de bactérias com a característica descrita no texto pode ser devido ao seguinte fato: 
 
(A) os antibióticos estimulam a bactéria a produzir uma cápsula que a protege contra os medicamentos. 
(B) o uso constante dos antibióticos faz com que as bactérias se acostumem a eles e os utilizem como 
alimento. 
(C) o uso dos antibióticos estimula as bactérias a destruí-los por conta de sua resistência. 
(D) bactérias naturalmente resistentes aos antibióticos transferem essa característica aos descendentes. 
 
Alternativa D 
 
A texto trata de bactérias resistentes a antibióticos. A resistência é originada  por mutações genéticas aleatórias durante o 
processo de duplicação do DNA bacteriano ou por troca de material genético entre bactérias (conjugação) resistentes e 
outras que ainda não o são. 
 
45. A ilustração a seguir representa a forma de contaminação humana por essa bactéria. 
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A transmissão de pessoa a pessoa, registrada no esquema, pode ocorrer por meio de 
 
(A) relação sexual. 
(B) transfusão sanguínea. 
(C) manipulação de alimentos. 
(D) inalação da bactéria. 
 
Alternativa C 
 
O quadro mostra que uma pessoa infectada pode transmitir a bactéria a outra pela manipulação de alimentos se não 
houver os mínimos cuidados de higiene. 
 
46. As drogas lícitas são substâncias que podem ser produzidas, comercializadas e consumidas sem 
qualquer problema de ordem legal. Apesar de elas trazerem prejuízos aos órgãos do corpo, são 
liberadas por lei e aceitas pela sociedade.  
 
A droga lícita e suas consequências no organismo humano estão corretamente representadas em: 
 

 
 
Alternativa A 
 
Inicialmente temos que ácido lisérgico (LSD ) e anabolizantes não são drogas lícitas. Sendo esta última só é permitida sob 
orientação médica e seus efeitos são aumentos da musculatura e aumento das características sexuais masculinas além de 
outros efeitos danosos ao organismo. 
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A nicotina encontra-se no cigarro e provoca a contração das artérias, aumenta a pressão arterial e o ritmo das pulsações do 
coração, além de favorecer o surgimento de coágulos que obstruem ou “entopem” vasos sanguíneos diversos. Essa substância 
desenvolve certa dependência física e uma considerável dependência psíquica. A síndrome de abstinência inclui nervosismo, 
tensão, irritabilidade, dificuldade de concentração e depressão. 
A anfetamina é uma droga lícita e encontrada em farmácias sob diversos nomes fantasia e é estimulante do sistema 
nervoso central, mas causando, quando usada sem orientação médica, efeitos nefastos ao organismo 
 
47. Infelizmente, o desmatamento ocorre há muito tempo no Brasil. 
 

 
 

Essa atividade tem sido realizada das mais diferentes formas, sendo uma delas pelo uso do machado, 
como mostra a ilustração. Cada forma impacta de maneira característica o ambiente florestal, pois causa 
um efeito nocivo ao ambiente. 
 
A forma como é feito o desmatamento e seu impacto imediato estão corretamente representados em: 

 
 
Alternativa B 
 
A associação correta de desmatamento e efeito está na alternativa B. Com a derrubada da mata há perda do 
biodiversidade animal e vegetal pela destruição de seus habitats. 
 
48. Em uma usina nuclear, a energia liberada pelas reações nucleares aquece a água que se encontra em 
uma caldeira. O vapor produzido na caldeira faz girar as pás de uma turbina que está acoplada a um 
gerador. 
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Nesse processo, verificam-se as seguintes transformações de energia, a partir da nuclear: 
 
(A) química, térmica e elétrica. 
(B) potencial, mecânica e térmica. 
(C) térmica, mecânica e elétrica. 
(D) potencial, química e mecânica. 
 
Alternativa C 
 
O vapor aquecido de água a alta pressão (dotado de energia térmica) incide na turbina e a faz girar (energia cinética, uma 
forma de energia mecânica). Por fim o movimento da turbina gira um eixo com ímãs que conectado à turbina e campos 
magnéticos oscilantes induzem energia elétrica. 
 
49. Uma forma de se identificar um sólido é por meio de sua densidade. Por exemplo, a densidade do 
ouro é de 19,3 g/cm3, enquanto a do cobre é de 8,9 g/cm3. Uma peça metálica foi fabricada utilizando 
o mesmo volume de ouro e de cobre, ou seja, 50% do volume da peça era de ouro e 50% era de cobre. 
 
A massa de cobre utilizada na fabricação dessa peça metálica 
 
(A) corresponde ao valor de 8,9 g. 
(B) é menor do que o valor da massa do ouro. 
(C) é maior do que o valor da massa do ouro. 
(D) representa 50% da massa total da peça. 
 
Alternativa B 
 
Volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais. Se o volume de cobre é o mesmo do volume de ouro e sua 
densidade é menor que a densidade do ouro, temos que a massa de cobre utilizada é menor que a massa de ouro. 
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Como Cu AuV V V= = , temos: 
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Cu Au
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Agora como Cu Auρ ρ< , temos  Cu Aum m< . 
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50. Apesar dos impactos, as obras atuais do Metrô utilizam medidas inovadoras ao construir estações 
em que a luz natural chega a 35 m de profundidade. É o caso da estação Vila Prudente. No caso dos 
trens, duas medidas inovadoras estão sendo adotadas. A primeira é uma tecnologia já utilizada na 
maioria dos vagões: nas frenagens, ocorre dispersão de calor, e este calor é convertido em energia, que, 
por sua vez, é reaproveitada na própria linha para os outros trens. A outra medida é a “reciclagem” de 
trens antigos. A reforma, além de trazer mais eficiência aos trens, evita gastos adicionais na aquisição de 
composições novas. 

(www.revistanovoambiente.com.br. Modificado. Acesso: agosto/2011) 
 
Os procedimentos descritos e adotados pelo Metrô em São Paulo têm por objetivo principal 
 
(A) o aprimoramento do descarte de equipamentos antigos. 
(B) o aumento do consumo de energia utilizando novas tecnologias. 
(C) a recomposição da paisagem permitindo menor incidência de luz natural. 
(D) a busca pela sustentabilidade, diminuindo o consumo de energia. 
 
Alternativa D 
 
As informações do texto mostram a utilização de luz natural para iluminação, a utilização da energia térmica da 
frenagem para a geração de energia elétrica e reciclagem, todas elas alinhadas com a ideia de sustentabilidade ambiental. 


