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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia a tira para responder às questões de números 01 e 02. 

 
(Magali, no 4, agosto de 2015) 

 
01. Na história, o verbo “olhar” está empregado, nos dois primeiros quadrinhos e no último, 
respectivamente, com o sentido de 
 
(A) apelo e elogio. 
(B) atenção e interesse. 
(C) ordem e recomendação. 
(D) oferta e advertência. 
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ALTERNATIVA D 
 
A análise dos quadros mostra que nos dois primeiros, o verbo olhar visa chamar a atenção dos fregueses à qualidade das 
frutas. Já no terceiro quadro, o verbo olhar tem o sentido de alerta, devido à conhecida gulodice da Magali. 
 
02. Os adjetivos “fresquinha” e “gostosinho”, empregados no diminutivo, indicam que o vendedor 
 
(A) faz uma avaliação positiva dos produtos que vende. 
(B) reconhece que seus produtos são pequenos e bons. 
(C) acredita que os produtos dos concorrentes são melhores. 
(D) ignora a real qualidade dos produtos que estão à venda. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Claramente, os adjetivos fresquinha e gostosinho tem por objetivo mostrar que as frutas estão prontas para o 
consumo e são saborosas. 
 
03. As figuras esculpidas em proas de barco – as populares carrancas, assim _____ no Brasil e em 
Portugal desde o século 16, são tradição milenar. No Brasil, essa arte escultórica é um fenômeno 
geográfica e temporariamente delimitado entre 1870 e 1940, nas águas navegáveis do Rio São 
Francisco, entre Pirapora, Minas Gerais e Juazeiro, na Bahia. Esse é o roteiro perseguido em “A 
Viagem das Carrancas”, mostra organizada pelo Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro (IIPB), que 
realiza a proeza de reunir 41 carrancas de coleções públicas e particulares e 42 fotografias de Marcel 
Gautherot, _____ ao Instituto Moreira Salles. É notável que muitas das esculturas aqui apresentadas 
foram _____ in loco pelas lentes de Gautherot, em 1946, durante ____ com Pierre Verger. 

(IstoÉ, 19.08.2015. Adaptado) 
 
Em conformidade com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser 
preenchidas, respectivamente, com: 
 
(A) chamada ... pertencentes ... flagradas ... viajem 
(B) chamado ... pertencente ... fragradas ... viagem 
(C) chamadas ... pertencentes ... flagradas ... viagem 
(D) chamados ... pertencente... fragradas ... viajem 
 
ALTERNATIVA C 
 
A primeira lacuna deve ser preenchida com o chamadas, já que se refere ao substantivo figuras que está no feminino 
plural. 
A segunda lacuna deve ser preenchida com o adjetivo pertencentes pois se refere ao substantivos carrancas e 
fotografias. 
A terceira lacuna deve ser preenchida com o particípio do verbo flagrar, flagradas, pois tem o sentido de fazer o 
flagrante (capturadas em foto). 
A quarta lacuna temos que completar com o substantivo viagem, que é grafado com g. 
 
Leia o texto para responder às questões de números 04 a 06. 
 

Tem gente que mente para levar vantagem, conseguir o que quer. Existem infinitas maneiras de 
mentir, e elas nos acompanham o tempo todo. 
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A pessoa ruboriza, pisca muito, transpira, põe a mão na boca, mexe em objetos, evita o contato 
visual. Quando desconfiamos de alguém e notamos indícios assim, é tiro e queda. Está mentindo! Será 
mesmo? “Não há tiques universais que indiquem que as pessoas estejam mentindo. Uma pisca rápido, 
mas outra pode olhar fixamente para você, com longas pausas entre as piscadas”, diz o psicólogo 
Robert S. Feldman, da Universidade de Massachusetts Amherst. Mesmo que você se ache fera em 
detectar gente falsa, o fato é que você cai como um patinho em metade das vezes. Foi o que os 
psicólogos Bella DePaulo e Charles Bond descobriram em 2006. Eles analisaram mais de 200 estudos 
sobre o desempenho de 24 mil pessoas na detecção de mentiras. Conclusão: conseguimos detectar a 
verdade em apenas 54% do tempo. É praticamente a mesma chance de acerto que pegar uma moeda e 
jogar cara ou coroa. 

(Superinteressante, agosto de 2015. Adaptado) 
 
04. Conforme as informações do texto, é correto afirmar que 
 
(A) os estudos sobre a mentira revelam que é possível detectá-la com muita facilidade, graças a tiques 
universais já bastante conhecidos. 
(B) a mentira das pessoas pode ser detectada, no entanto isso é possível em praticamente metade dos 
casos, conforme dados de estudos. 
(C) a disseminação da mentira desperta pouco interesse dos estudiosos, por isso é muito fácil mentir 
sem gerar desconfiança nas pessoas. 
(D) as pessoas mentem por diferentes necessidades, mas cada vez mais está difícil mentir, devido aos 
estudos na área. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Segundo o texto, a alternativa B é a que melhor se encaixa, quando afirma que a mentira pode ser detecta em 
praticamente metade das vezes. Talvez a melhor colocação, nesse contexto seria, o avaliador tem um pouco mais de 50 % 
de chances de acertar se o avaliado está mentindo ou não.  
 
05. As expressões – tiro e queda – e – cai como um patinho – remetem, respectivamente, para os 
sentidos de 
 
(A) certeza e engano. 
(B) dúvida e esperteza. 
(C) hesitação e fraude. 
(D) rapidez e confusão. 
 
ALTERNATIVA A 
 
As expressões tiro e queda e cai como um patinho são entendidas em português, claramente, conforme descritas na 
alternativa A. 
 
06. No trecho – Tem gente que mente para levar vantagem... –, substituindo-se “ter” por outro verbo e 
o substantivo “gente” por “pessoas”, obtém-se, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa: 
 
(A) Existem pessoas que mente para levar vantagem. 
(B) Há pessoas que mentem para levar vantagem. 
(C) Vê-se pessoas que mente para levar vantagem. 
(D) Tratam-se de pessoas que mentem para levar vantagem. 
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ALTERNATIVA B 
 
A substituição do verbo ter pode ser feita, semanticamente, pelos verbos existir e haver. O pronome relativo que 
retoma o objeto direto pessoas e obriga o verbo mentir concordar com esse objeto direto, o que leva o verbo mentir 
para a terceira pessoa do plural: mentem. 
As considerações cima invalidam a alternativa A. 
O verbo haver no sentido de existir é impessoal e deve ficar na terceira pessoa do singular, o que torna a alternativa B 
correta. 
A alternativa C não é a melhor escolha em termos semânticos e apresenta os mesmos problemas descritos para alternativa 
A. Além disso, o verbo ver é transitivo direto e está na voz passiva sintética, e deveria ser grafado como veem-se, já 
que deve concordar com o sujeito pessoas. 
Na alternativa D, a situação é inversa: o verbo tratar é transitivo indireto e deve ficar na terceira pessoa do singular: 
trata-se, uma vez que o sujeito da oração é indeterminado e -se é índice de indeterminação do sujeito. 
 
OBS: é notável como a revista Superiteressante é pródiga em artigos escritos numa linguagem 
coloquial! 
 
Leia o texto para responder às questões de números 07 a 10. 
 

Era a primeira vez que o Getúlio vinha ao Rio de Janeiro. Conquanto filho do barão de Batatais, 
lavrador abastado, jamais se divertira. Depois de formado em Direito, sabe Deus como, na capital de 
São Paulo, voltara para a fazenda do pai, onde nasceu, e onde esperava morrer. 

Aos vinte e oito anos chegaram-lhe desejos de ver mundo. Falou ao barão de uma viagem à 
Europa. – Para que Europa? – disse o velho. – Vai ao Rio de Janeiro, que ainda não conheces, e é uma 
capital digna de ser vista. À Europa irás depois comigo, tua mãe e tua irmã, se Deus nos der vida e 
saúde. – O bacharel contentou-se, pois, com o Rio de Janeiro. 

Quando se despediu do filho, na plataforma da estação, o barão recomendou-lhe, pela 
centésima vez, que tivesse muito cuidado com as más companhias, o que não impedia que o rapaz, aqui 
chegado, se entregasse confiadamente ao Alípio.  

É verdade que o Alípio tinha exterioridades que enganavam, e não vivia senão à custa delas. 
Delas e do próximo. Era um rapaz da moda, mas passou pelo serviço antropométrico* e ainda hoje tem 
o retrato na polícia. 

(Arthur Azevedo, História vulgar. Seleção de contos, 2014) 
 
* antropométrico: relativo à antropometria, ou seja, técnica de identificação de indivíduos, especialmente 
criminosos, com base na descrição do corpo humano (fotografias, medidas, impressões digitais etc.) 
 
07. De acordo com o texto, Getúlio era 
 
(A) filho de um modesto lavrador e, tendo vontade de conhecer o Rio de Janeiro, seu pai prontamente 
o atendeu. 
(B) próspero agricultor que decidiu viajar para a Europa com os pais e a irmã, depois de conhecer o Rio 
de Janeiro. 
(C) estudante na cidade de São Paulo e, ao voltar para o interior, pediu ao pai que o mandasse à Europa 
com a irmã. 
(D) formado em Direito e, querendo ir à Europa, o pai logo o dissuadiu da ideia, sugerindo-lhe que 
fosse ao Rio de Janeiro. 
 
ALTERNATIVA D 
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A leitura no texto nos mostra que Getúlio era filho de um próspero lavrador e teve, a princípio, vontade de conhecer a 
Europa (não cita que seria com alguma companhia). Não foi atendido pelo pai, que lhe sugeriu uma visita ao Rio de 
Janeiro. 
 
08. Quanto aos conselhos do pai, em relação às más companhias, Getúlio 
 
(A) ignorou-os totalmente, sendo salvo por Alípio, funcionário da polícia. 
(B) atendeu-os fielmente, tendo se afastado de Alípio, moço de má índole. 
(C) afastou-se deles, e aproximou-se de Alípio, moço de índole duvidosa. 
(D) seguiu-os em termos, aconselhado por Alípio, moço de boa índole. 
 
ALTERNATIVA C 
 
O pai insistentemente alertava Getúlio sobre as más companhias que certamente existiriam numa cidade com o Rio de 
Janeiro. Mas Getúlio, talvez pela sua ingenuidade, não conseguiu avaliar a índole de Alípio e, conforme o texto indica, 
"entregou-se confiadamente ao Alípio". 
 
09. A oração – se Deus nos der vida e saúde. (2º parágrafo) – expressa um fato 
 
(A) concluído e, no contexto, pode ser substituída por: caso Deus nos dá vida e saúde. 
(B) incerto e, no contexto, pode ser substituída por: desde que Deus nos dê vida e saúde. 
(C) acabado e, no contexto, pode ser substituída por: quando Deus nos der vida e saúde. 
(D) hipotético e, no contexto, pode ser substituída por: ainda que Deus nos dá vida e saúde. 
 
ALTERNATIVA B 
 
A conjunção condicional se nos traz uma situação hipotética e a melhor substituição é pela locução conjuntiva condicional 
desde que. 
Note que na alternativa D a locução conjuntiva ainda que é concessiva que não traduz, no caso, o sentido da frase 
fornecida na questão. 
 
10. Analisando-se sintaticamente a oração – Aos vinte e oito anos chegaram-lhe desejos de ver mundo. 
(2º parágrafo) –, conclui-se que ela apresenta sujeito 
 
(A) simples posposto ao verbo e predicado verbal. 
(B) indeterminado e predicado nominal. 
(C) composto anteposto ao verbo e predicado nominal. 
(D) inexistente e predicado verbo-nominal. 
 
ALTERNATIVA A 
 
O verbo chegar é um verbo de ação, portanto o predicado não pode ser nominal. Esse fato invalida as alternativas B e 
C.  
Note ainda que a frase na ordem direta é: Desejos de ver o mundo chegaram-lhe aos vinte e oito anos. 
O sujeito desejos é simples, de ver o mundo é complemento nominal, -lhe é o objeto indireto e aos vinte e oito 
anos é adjunto adverbial de tempo. 
Não há predicativo e, portanto, o predicado não pode ser verbo-nominal, invalidando a alternativa D. 
 
11. Os barcos abarrotados de migrantes ____ deriva – ou naufragados – no Mediterrâneo e Oceano 
Índico são, também, um problema brasileiro. Dos 14 milhões de pessoas que, segundo a Organização 
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das Nações Unidas (ONU), tiveram de fugir de guerras, catástrofes naturais ou condições de vida 
miseráveis em seu país de origem, 75 000 estão no Brasil. Destes, 46 000 são haitianos que, uma vez em 
solo brasileiro, têm direito ____    reivindicar um visto especial, que lhes garante permanência imediata, 
e pouco mais de 21 000 estão ___ espera da aprovação de seu pedido de refúgio.  

(Veja, 10.06.2015. Adaptado) 

 
De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas do texto são preenchidas, 
respectivamente, com: 
 
(A) à ... a ... a 
(B) a ... à ... a 
(C) à ... a ... à 
(D) a ... à ... à 
 
ALTERNATIVA C 
 
A primeira lacuna deve ser preenchida com à uma vez que temos uma locução adverbial feminina de modo. 
Na segunda lacuna, o a deve ser grafado sem o sinal indicativo de crase, pois não há artigo a precedendo o verbo (ou 
qualquer um deles). 
Na terceira lacuna, grafamos à já que há uma locação prepositiva feminina à espera de. 
 
12. Leia a tira. 
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A frase que sintetiza as informações contidas nos quadrinhos, em conformidade com a norma-padrão 
da língua portuguesa, é: 
 
(A) A garota ora vê mais intensidade ora vê menas intensidade no sentimento, mas quando ele é 
perfeito ela não lhe quer. 
(B) Para a garota, ora o sentimento é mais grande, ora mais pequeno, e quando é perfeito, ela não quer 
ele. 
(C) O sentimento ora é grande demais, ora pequeno demais para a garota, porém, quando é perfeito, ela 
não quer à ele. 
(D) A garota ora considera o sentimento muito grande, ora muito pequeno, mas quando é perfeito, ela 
não o quer. 
 
ALTERNATIVA D 
 
O erro fragrante na alternativa A é o uso de MENAS forma que não é abonada pela norma culta. 
Também, o sentido do verbo querer nos quadrinho é desejar, e nessa acepção ele é transitivo direto: 
não o quer. 
A forma mais grande não é incorreta quando comparo qualidades de um mesmo ser: sentimento. No 
caso, o erro novamente está na regência do verbo querer: pronomes retos não podem ser 
complementos verbais. 
Na alternativa C, a forma que a frase está redigida não é a mais clara, contudo, o problema mais agudo 
remete-nos novamente ao verbo querer. Como dito acima, é transitivo direto e não pode ligar ao seu 
complemento com uma preposição (não se trata de objeto direto preposicionado). Além disso, temos à, 
mas não existe artigo antes de pronome pessoal o que inviabiliza a crase. 
Claro que a forma mais clara e gramaticalmente correta está apresentada na alternativa D. 
 
Leia o poema para responder às questões de números 13 a 16. 
 

O Coveiro 
Uma tarde de abril suave e pura 

Visitava eu somente ao derradeiro 
Lar; tinha ido ver a sepultura 

De um ente caro, amigo verdadeiro. 
Lá encontrei um pálido coveiro 

Com a cabeça para o chão pendida; 
Eu senti a minh’alma entristecida 

E interroguei-o: “Eterno companheiro 
Da morte, quem matou-te o coração?” 
Ele apontou para uma cruz no chão, 

Ali jazia o seu amor primeiro! 
Depois, tomando a enxada, gravemente, 

Balbuciou, sorrindo tristemente: 
– “Ai, foi por isso que me fiz coveiro!” 

(Augusto dos Anjos. Eu e outras poesias, 2011) 
 
13. O poema retrata 
 
(A) a opção do coveiro pela profissão depois de ter o coração partido pelo seu primeiro amor, cujo 
paradeiro de fato desconhecia. 
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(B) a visita de um homem ao cemitério, onde encontra um coveiro que dedicava a sua vida a rezar pelas 
almas de quem enterrava. 
(C) a tristeza de um coveiro por um amor não correspondido o qual era justamente o primeiro amor do 
visitante do cemitério. 
(D) a situação de um homem apaixonado que, ao perder a mulher amada, opta por ser coveiro para 
estar sempre ao lado dela. 
 
ALTERNATIVA D 
 
A leitura do poema do poeta simbolista (em geral, assim classificado) Augusto dos Anjos nos diz que o eu-lírico foi ao 
cemitério para a visita da sepultura de um verdadeiro amigo. 
Lá, ele encontrou um coveiro realmente muito triste, e que quando inquirido pelo eu-lírico do motivo de sua penúria, o 
coveiro explica-lhe que ali estava enterrada seu amor primeiro e que para permanecer sempre perto dela, tornou-se coveiro. 
 
14. Nos versos – Visitava eu somente ao derradeiro / Lar; tinha ido ver a sepultura / De um ente 
caro, amigo verdadeiro. (primeira estrofe) – e – Depois, tomando a enxada, gravemente (quarta 
estrofe) –, os termos em destaque têm como sinônimos, correta e respectivamente: 
 
(A) primeiro – conhecido – duramente. 
(B) oportuno – prezado – vagarosamente. 
(C) último – querido – seriamente. 
(D) macabro – amado – serenamente. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Os sinônimo para derradeiro é último; caro, querido e gravemente, seriamente. 
 
15. No poema, há exemplo de predicado verbo-nominal no verso: 
 
(A) Lá encontrei um pálido coveiro 
(B) Eu senti a minh’alma entristecida 
(C) “...quem matou-te o coração?” 
(D) Ali jazia o seu amor primeiro! 
 
ALTERNATIVA B 
 
Para haver predicado verbo-nominal há de se ter um predicado com dois núcleos: o verbo e o predicativo, seja do sujeito, 
seja do objeto. 
Na alternativa A, temos apenas o verbo encontrar, um pálido coveiro é seu objeto direto. 
Da mesma forma, na alternativa C, temos o verbo matar, transitivo direto, e seu objeto direto: o coração. Note, que 
aqui, -lhe é adjunto adnominal de coração e significa teu: "... quem matou o teu coração. 
Na alternativa D, temos apenas o verbo jazer, também transitivo direto, e seu objeto direto: o seu amor primeiro. 
O predicado verbo-nominal aparece na alternativa D. Há o verbo sentir, transitivo direto, com o objeto direto a 
minh'alma. Note que entristecida é uma qualidade do objeto direto dada pelo sujeito. Além disso, entristecida 
não faz parte do objeto direto como a seguinte substituição mostra: Eu senti-a entristecida. 
 
16. Assinale a alternativa em que a preposição em destaque pode ser eliminada sem prejuízo à sintaxe e 
ao sentido dos versos. 
 
(A) Uma tarde de abril suave e pura / Visitava eu somente ao derradeiro / Lar;  
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(B) tinha ido ver a sepultura / De um ente caro, amigo verdadeiro. 
(C) Lá encontrei um pálido coveiro / Com a cabeça para o chão pendida; 
(D) “Eterno companheiro / Da morte, quem matou-te o coração?” 
 
ALTERNATIVA A 
 
A preposição de não pode ser eliminada na alternativa B, pois indica posse. 
A preposição com não pode ser eliminada da alternativa C, pois indica parte. 
A preposição de não pode ser eliminada da alternativa D, pois indica companhia. 
Na alternativa A, o verbo visitar é transitivo direto. O verso na ordem direta  é: Eu visitava somente o derradeiro Lar. 
O poeta preferiu usar a preposição a, talvez por uma questão de métrica, sonoridade (que era bem ao gosto dos 
simbolistas), e tivemos então uma objeto direto preposicionado, cujo sentido do verso não se alterna se esta preposição for 
retirada. 
  
Leia o texto para responder às questões de números 17 a 19. 
 

Da utilidade dos animais 
Terceiro dia de aula. A professora é um amor. Na sala, estampas coloridas mostram animais de 

todos os feitios. É preciso querer bem a eles, diz a professora com um sorriso que envolve toda a 
fauna, protegendo-a. Eles têm direito à vida, como nós, e além disso são muito úteis. Quem não sabe 
que o cachorro é o maior amigo da gente? Cachorro faz muita falta. Mas não é só ele não. A galinha, o 
peixe, a vaca... Todos ajudam. 

– Aquele cabeludo ali, professora, também ajuda? 
– Aquele? É o iaque, um boi da Ásia Central. Aquele serve de montaria e de burro de carga. Do 

pelo se fazem perucas bacaninhas. E a carne, dizem que é gostosa. 
– Mas se serve de montaria, como é que a gente vai comer ele? 
– Bem, primeiro serve para uma coisa, depois para outra. 
Vamos adiante. Este é o texugo. Se vocês quiserem pintar a parede do quarto, escolham pincel 

de texugo. Parece que é ótimo. 
– Ele faz pincel, professora? 
– Quem, o texugo? Não, só fornece o pelo. Para pincel de barba também, que o Arturzinho vai 

usar quando crescer. 
Arturzinho objetou que pretende usar barbeador elétrico. Além do mais, não gostaria de pelar o 

texugo, uma vez que devemos gostar dele, mas a professora já explicava a utilidade do canguru. 
(Carlos Drummond de Andrade. As palavras que ninguém diz, 2011) 

 
17. Nas explicações da professora, evidencia-se uma 
 
(A) crítica, pois ela sabe que os animais precisam morrer para o conforto dos homens e discursa contra 
isso. 
(B) censura, pois ela reconhece a importância dos animais para a vida humana e luta para protegê-los. 
(C) hipocrisia, pois ela afirma que os animais devem ser protegidos, mas não vê problema em serem 
mortos. 
(D) bronca, pois ela ressalta que a maioria das pessoas é beneficiada pelos animais, mas não os protege. 
 
ALTERNATIVA C 
 
É evidente o paradoxo no discurso da professora, pois afirma sobre a importância dos animal, prega seu direto á vida e 
sua utilidade. Mas fornece vários exemplos de que muitas das utilidade dos animais implica sua morte. 
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18. No texto, afirma-se que “Na sala, estampas coloridas mostram animais de todos os feitios.” Caso 
as estampas mostrassem animais de grande porte, o termo em destaque poderia ser substituído por 
 
(A) animalecos. 
(B) animalões. 
(C) animaizinhos. 
(D) animalejos. 
 
ALTERNATIVA B 
 
O aumentativo sintético do substantivo comum animal é animalão, plural animalões. 
 
19. Assinale a alternativa em que a preposição destacada expressa sentido de finalidade. 
 
(A) Quem não sabe que o cachorro é o maior amigo da gente? 
(B) Do pelo se fazem perucas bacaninhas. 
(C) Se vocês quiserem pintar a parede do quarto, escolham pincel de texugo. 
(D) Para pincel de barba também, que o Arturzinho vai usar quando crescer. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Na alternativa A, o melhor sentido da preposição de(a) é posse: amigo nosso 
Na alternativa B, o melhor sentido para a preposição de(o) é origem: a partir do pelo 
Na alternativa C, o melhor sentido para preposição de(o) é matéria: pincel feito com os pelos de 
Na alternativa D, o melhor sentido para a preposição de é finalidade: pincel para barba. 
 
20. A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de _____ a Animais definiu nesta quinta-feira 
[13.08.2015] seu plano de trabalho em três tópicos, incluindo os rodeios. Os “três fios condutores” 
estabelecidos pelo relator são os de controle das zoonoses, relativo aos animais domésticos; _____ de 
fauna (animais silvestres); e animais em ______ , o que inclui tanto animais exóticos, com hábitat em 
outros países, como domésticos. 

(http://ultimosegundo.ig.com.br, 13.08.2015. Adaptado) 
 
De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, as lacunas do texto devem ser preenchidas, 
respectivamente, com: 
 
(A) Maus-Tratos ... tráfico ... espetáculos 
(B) Maltratos ... tráfego ... espetaculos 
(C) Mau-Trato ... trafico ... espetáculos 
(D) Maltrato ... trafego ... espetaculos 
 
ALTERNATIVA A 
 
Inicialmente, espetáculos é uma palavra proparoxítona e deve ser obrigatoriamente acentuada. 
O contrabando (atividade ilegal) e animais domésticos é tráfico. 
O substantivo composto mau-trato deve, no plural, ter seus ambos termos pluralizados já que é 
composto do adjetivo mau e do substantivo trato: maus-tratos. 
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CIÊNCIAS HUMANAS 
 
21. Já se arrasta desde 2008/2009 uma grave crise econômica na Grécia, país membro da União 
Europeia, que possui uma dívida de cerca de 150% do seu Produto Interno Bruto (PIB). O 
endividamento obriga o governo grego a adotar uma série de ações que geram o desemprego, que, por 
sua vez, leva à diminuição do consumo, fator que compromete o crescimento econômico. 

(http://rede.novaescolaclube.org.br/planos-de-aula/os -impactos-da-crise-grega-na-uniao-europeia. Adaptado) 
 
A leitura do texto e os conhecimentos a respeito da globalização e da economia mundial permitem 
afirmar que 
 
(A) a crise grega foi gerada por suas fragilidades socioeconômicas, e o fato de a Grécia integrar a União 
Europeia desde sua fundação, na década de 1950, dá ao povo grego a garantia de superar os problemas 
financeiros. 
(B) a Grécia, como Estado nacional, tem gerenciado a crise internamente e seus problemas econômico-
financeiros não chegam a afetar os demais membros do bloco, mesmo aqueles que adotaram o Euro. 
(C) o fato de a Grécia pertencer a uma organização supranacional, como a União Europeia, indica que a 
crise ultrapassou os limites do Estado-Nação e passou a ser gerenciada em âmbitos nacional e regional. 
(D) os problemas financeiros gregos demonstram que economias pequenas e periféricas como a da 
Grécia têm dificuldades de se integrarem a blocos supranacionais como a União Europeia. 
 
ALTERNATIVA C 
 
A crise grega teve seu início nas consequências da crise imobiliária nos Estados Unidos em 2008 que afetou a economia 
mundial. Não podia ser diferente na União Europeia em que vários países, mesmo os de economias mais sólidas tiveram 
momentos críticos, como a França e Itália. 
A crise na União Europeia afetou de forma dramática países economicamente mais frágeis da União com  exemplos 
dramáticos, além da própria Grécia, de Portugal, da Espanha e da Irlanda. 
Numa situação dessas, as crises são gerenciadas pelo bloco, em outras palavras, os gregos têm que se submeter às diretrizes 
do banco Central europeu, sediado em Frankfurt, comandado pelos alemães que exigem medidas rígidas de controle 
econômicos por parte do governo grego. 
Deve-se observar que a alternativa D também é verdade, o que deveria acarretar a anulação dessa questão. 
 
22. Essa famosa projeção cartográfica foi criada como subsídio para a navegação marítima e se tornou 
um modelo para muitos mapas-múndi. Geógrafos críticos condenaram essa projeção porque ela 
deforma e distorce grosseiramente as áreas representadas, contribuindo, assim, para a criação de uma 
imagem ideologizada do mundo a favor das economias dominantes. No entanto, a projeção precisa ser 
entendida no contexto da sociedade renascentista da Europa do século XVI. Até os dias atuais, os 
planisférios construídos com essa projeção são muito utilizados, apesar das distorções territoriais que 
ela provoca, principalmente nas áreas setentrionais e polares do globo. 
 
Assinale a alternativa que identifica a projeção descrita no texto. 
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ALTERNATIVA B 
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O texto nos descreve claramente a projeção de Mercator; esta é uma projeção cilíndrica conforme e foi estabelecida no século 
XVI e que teve à época muita importância nas navegações europeias pois mantinha-se fiel aos ângulos e permitia um 
detalhamento preciso das costas. 
A partir do final dos anos sessenta do século XX, a projeção de Mercator passa por um ataques de geógrafos de 
orientação marxista (com argumentos presentes no testo fornecido). Dentre eles, Arno Peters, que em 1973 publicou seu 
mapa-múndi (que está mostrado na alternativa A). Trata-se de uma projeção cilíndrica equivalente em que as áreas 
relativas dos continentes são preservadas, em outras palavras, que é grande fica grande no mapa, quem é pequeno fica 
pequeno no mapa. Com isso, Peters procurou mostrar claramente que a maior parte das áreas terrestres do globo pertencia 
a países subdesenvolvidos e dependentes economicamente e tecnologicamente de poucos países, ditos desenvolvidos e que 
exploram a maior parte da população mundial em seu próprio benefício. 
 
23. Em cada rincão do planeta, se nota o impacto da mudança climática. Mas é nas regiões menos 
desenvolvidas que suas consequências ameaçam ser mais dramáticas. 
Isso é apenas uma pequena parte dos alertas que acabam de ser lançados pelos especialistas ao mundo, 
especialmente aos políticos, durante a apresentação do relatório resumido publicado em novembro de 
2014 pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). 
(http://brasil.elpais.com/brasil/2014/11/02/ciencia/1414927955_896799.html. Adaptado) 
 
A análise do texto e os conhecimentos a respeito da influência das fontes de energia no meio ambiente 
permitem afirmar que a crise ambiental pode ser controlada, dentre outros meios, 
 
(A) pelo incentivo ao uso da energia nuclear que, além de barata, tem como matérias-primas o urânio e 
o tório, abundantes no planeta. 
(B) pelo uso da energia solar que, apesar de sua inconstância, pode ser utilizada em associação às fontes 
de energia fósseis. 
(C) pela substituição das fontes de energia tradicionais, como a hidráulica, pela energia eólica, eficiente 
nas médias e altas altitudes. 
(D) pelo uso de biocombustíveis que utilizam matérias-primas renováveis e podem ser viabilizadas pela 
agricultura familiar e pelo agronegócio. 
 
ALTERNATIVA D 
 
A alternativa A está errada, pois a energia nuclear não é barata. Além disso, o Urânio não é um metal abundante e 
necessita ser enriquecido com o U-235 (que é o isótopo físsil), que constitui apenas 0,7% do total do urânio disponível. O 
tório atualmente também é utilizado como combustível atômico complementar. 
A alternativa B está errada, pois a energia solar não é inconstante, e pode ser utilizada sem nenhuma associação com 
combustíveis fósseis. 
A alternativa C está errada, pois a eficiência da energia eólica depende da constância de ventos a certa velocidade e não da 
atitude. Além disso, em lugares onde o vento não possuis as características necessárias, as usinas eólicas são ineficientes e 
não podem substituir as usinas hidráulicas. 
A alternativa D é que apresenta mais consistência. A utilização de biocombustíveis impacta menos no efeito estufa e 
chuva ácida, além de poderem ser produzidos tantos em unidades familiares de produção como em grandes fazendas. 
 
 
24. Os conflitos pela terra marcam a história do Brasil no século XX, e esta questão ainda permanece 
atual. Em 2001, eram 366 conflitos; subiram para 777, em 2005. Depois, caíram para 459, em 2008, e 
voltaram a subir para 816, em 2012. Portanto, neste último ano, foram mais de dois conflitos por dia, 
envolvendo perto de 1,1 mil pessoas. O quadro de barbárie agrava-se diante do número de pessoas 
assassinadas em lutas no campo: 462 entre 2000 e 2012 

(http://www.cartanaescola.com.br/single/show/356. Adaptado) 
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A respeito do conteúdo do texto, é correto afirmar que 
 
(A) desde o início do século XXI, os grupos sociais mais envolvidos na luta pela terra são os 
quilombolas e os indígenas. 
(B) a permanência dos conflitos decorre da luta contra a forte concentração da estrutura fundiária 
existente no país. 
(C) a tramitação e a aprovação do código florestal no início do século XXI estiveram entre os principais 
fatores de conflitos no campo. 
(D) desde o início do processo de modernização do campo, na década de 1930, os latifúndios têm sido 
alvo de permanentes conflitos. 
 
ALTERNATIVA B 
 
É notório que o problema do campo brasileiro passa pela estrutura fundiária altamente concentrada. Esse fato tem origem 
no sistema colonial de produção para exportação, mantido no Império e República.  
Esse problema começa a ser debatido com mais intensidade a partir doas nos cinquenta do século XX, em que começaram 
os movimentos camponeses e contestação ao latifúndio e à exploração do homem do campo. Surgem nessa época as Ligas 
Camponesas que fizeram as primeiras tentativas de uma reforma agrária e a partir dos anos oitenta, temos o MST que 
tomou a frente do movimentos rurais. 
 
25. Analise as informações mostradas no mapa apresentado a seguir. 
 

 
 
Assinale a alternativa que identifica o fenômeno mostrado no mapa. 



 Resolução - Prova Colégio Juarez Wanderley- 2015 
 

15 
 

 
(A) Taxas de urbanização. 
(B) Densidades demográficas. 
(C) Volumes de produção agrícola. 
(D) Níveis de industrialização. 
 
ALTERNATIVA A 
 
A análise do mapa permite-nos concluir que se trata da taxa de urbanização. 
Inicialmente é preciso lembrar que a atualmente a grande maioria da população brasileira vive em cidades. Claro que isso 
é evidente nos dois estados mais desenvolvidos do Sudeste como São Paulo e Rio de Janeiro. 
Não pode ser densidade demográfica, pois o Amapá, apesar de ser um estado também com lata taxa de urbanização, não 
significa que seja densamente povoado (na verdade está entre os estados com a menor densidade demográfica do Brasil). 
Não pode ser volume de produção agrícola, já que nem Rio de Janeiro, nem o Amapá apresentam altos níveis agrícolas, 
quando comparados, aos estrados do Sul e Centro-Oeste.  
Com relação aos níveis de industrialização, novamente, o estado do Amapá não pode ser incluído devido à sua fragilidade 
nesse item, quando comparado a Minas Gerais e Rio Grande do Sul, por exemplo. 
 
26. Na Idade Média não existe nenhuma supercidade, mas um grande número de cidades médias. 
Assim, podemos dizer que, predominantemente, a urbanização do fim do período feudal foi marcada 
pela proliferação do número de cidades. Muitas delas atingiram tamanhos expressivos para a época, 
sobretudo na Itália. 
(Maria Encarnação Sposito. Capitalismo e urbanização. São Paulo, Contexto, 1988. Adaptado) 
 
O crescimento do número de cidades no período mencionado no texto deveu-se, entre outros fatores, 
 
(A) ao ressurgimento das Cruzadas que eram incentivadas pelo alto clero e pelos ex-servos libertos. 
(B) ao enfraquecimento das corporações de ofício, cada vez mais enraizadas nas áreas de produção de 
matérias-primas. 
(C) ao declínio da capacidade de produção dos latifúndios, que eram uma das bases do sistema feudal. 
(D) à reativação das atividades comerciais, muitas das quais organizadas e controladas pelos burgueses. 
 
ALTERNATIVA D 
 
O renascimento urbano, fenômeno típico da Baixa Idade Média, teve vários fatores que deram-lhe origem. 
A partir do século X, cessam as invasões na Europa, os árabes, foram contidos, os vikings absorvidos, assim como os 
magiares se estabeleceram na atual Hungria. As Cruzadas permitem que o mar Mediterrâneo volte a ter navios cristãos o 
que incrementa o crescimento do comércio entres as cidades italianas e os árabes. Também há algumas melhorias nas 
técnicas agrícolas permitindo maior excedente agrícola para troca e maior disponibilidade de alimento à população, o que 
favorece o crescimento populacional e os feudos passam a "exportar" esse excedente populacional que vão à procura das 
cidades que então começam a renascer. As cidades crescem impulsionadas pelo crescente movimento comercial, as feiras 
para troca de produtos, agrícolas, vindos do Oriente vão surgindo e uma classe que está diretamente ligada a essa nova 
vida comercial-urbana surge: a burguesia, que vai iniciar sua longa, mas constante conquista do poder. 
 
27. O Brasil oferece grandes lucros aos portugueses. Em relação ao nosso país, verificar-se-á que esses 
lucros serão maiores para nós. Os açúcares do Brasil, enviados diretamente a nosso país, custarão bem 
menos do que custam agora, pois estarão libertados dos impostos que sobre eles se cobram em 
Portugal, e desta forma destruiremos seu comércio de açúcar. [...] Quanto à situação da parte Norte do 
Brasil, verificar-se-á que nenhuma outra aparece situada tão vantajosamente para o nosso país. 
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[...] Uma vez de posse desta parte setentrional do Brasil destruiríamos todo o comércio de açúcar 
português. 
(Jean de Walbeeck. Coletânea de documentos históricos. Secretaria da Educação – São Paulo) 
 
O texto destaca as vantagens que uma ocupação de terras brasileiras ofereceria aos 
 
(A) holandeses. 
(B) franceses. 
(C) ingleses. 
(D) espanhóis. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Claramente o texto faz parte dos planos da Companhia das Índias Ocidentais (WIC) holandesa de conquista da zona 
açucareira do Brasil a partir do segundo decênio do século XVII. 
Os holandeses eram os principais parceiros comerciais dos portugueses no negócio do açúcar. Tinham primazia da sua 
distribuição na Europa e entraram com capitais na fase de implantação dos engenhos no Nordeste brasileiro. Também é 
sabido que muitas peças dos engenhos feitas principalmente de metal (moedas, por exemplo) vinham da Holanda. 
Essa parceira começou a sofrer abalos a partir de 1580 quando houve a União Ibérica entre Portugal e Espanha. 
Politicamente, Portugal teve se alinhar à Espanha e esse país estava em guerra com a Holanda. A Holanda, país 
calvinista, dominado por uma burguesia comercial, estava em guerra aberta por sua independência contra a Espanha 
católica, absolutista. 
Claro que isso prejudicou os interesses que os holandeses tinham com relação ao açúcar brasileiro. Para tentar resolver esse 
problema, invadiram o Brasil: Bahia em 1625 e Pernambuco em 1630. 
 
28. O pioneiro em recrutar imigrantes europeus foi um grande fazendeiro da região de Limeira, em São 
Paulo, o senador Vergueiro que, nas décadas de 1840/1850, trouxe para a sua fazenda famílias da Suíça 
e da Alemanha, iniciando um novo tipo de regime de trabalho. 
Seguindo Vergueiro, outros fazendeiros custeavam o transporte dos imigrantes europeus até suas 
fazendas e estes, por sua vez, pagariam os fazendeiros com trabalho. O trabalho consistia no cultivo do 
café e de gêneros de subsistência, entregando ao fazendeiro boa parte da produção (dois terços). Esse 
regime não obteve sucesso, em razão dos elevados juros cobrados sobre as dívidas assumidas pelos 
imigrantes para trabalharem no Brasil, as crueldades por eles sofridas e o baixo preço pago pelo café 
cultivado. 
(http://m.brasilescola.com/historiab/a-chegada -dos-imigrantes.htm. Adaptado) 
 
O texto descreve 
 
(A) o colonato. 
(B) a meação. 
(C) o sistema de parceria. 
(D) o sistema de arrendamento. 
 
ALTERNATIVA C 
 
A partir dos meados do século XIX, o café já se tornara o maior produto de exportação do Brasil, 
afinado com o mundo em constante mutação impulsionado pela Segunda revolução Industrial. Por essa 
época estava atingido as terras do Oeste paulista, onde encontraria as condições propícias ao seu pleno 
desenvolvimento. 
Por essa época também o problema da mão de agrícola tornara-se um problema que atormentava os grandes latifundiários. 



 Resolução - Prova Colégio Juarez Wanderley- 2015 
 

17 
 

Coma aprovação da lei Eusébio de Queirós, o tráfico negreiro estava abolido, e virtualmente a escravidão terminaria. 
Claro que os latifundiários iriam protelar (e o fizeram muito bem)a abolição final da escravidão o máximo possível, mas o 
problema da mão de obra cada vez mais indisponível teria que ser resolvida de vez. 
É importante observar que dentro do horizonte tecnológico do século XIX a produção agrícola em larga escala só podia ser 
feita com uso intensivo de mão de obra, por isso que a virtual abolição da escravidão seria desastrosa para os latifundiários 
naquele momento. Claro que dentro de seu egoísmo e autoritarismos herdado desde a Colônia não passava pela cabeça 
deles pagar aos ex-escravos e tratá-los como homens livres. Além de haver disseminada a ideia do trabalho inferior dos 
escravos e necessidade de branquear o Brasil. 
Dentro desse contexto que surge a ideia de se trazer imigrantes europeus para o Brasil. O sistema inicialmente tentado é o 
descrito no texto acima e teve o nome de parceria. O problema que esse sistema não deu certo, pelos motivos também 
descritos no texto.  
Claramente mostra que o latifundiário paulista não tinha preconceito de cor, qualquer um, mesmo de olhos azuis e loiro, 
servia como escravo. 
 
 
29. Observe a imagem (Hiroshima – 06.08.1945) e leia o texto para responder à questão. 
 

 
Hoje [06.08.2015], completam-se 70 anos desde a explosão ocorrida na cidade de Hiroshima, no Japão, 
em 1945, marcando um dos momentos mais dramáticos da humanidade e que se tornaria um dos 
desfechos da Segunda Guerra Mundial. Dias depois, 9 de agosto [1945], uma nova bomba foi lançada, 
desta vez em Nagasaki. 
(http://exame.abril.com.br/mundo/album-de-fotos/confira -as-homenagens-dos-70-anos-da-bomba-de-hiroshima#2) 
 
O lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki 
 
(A) provocou a desestruturação político-militar dos demais países do Eixo. 
(B) promoveu a ascensão dos Estados Unidos à posição geopolítica de líder mundial. 
(C) permitiu aos Aliados neutralizarem as ações da Alemanha nazista. 
(D) legitimou o domínio soviético sobre a Europa centro-oriental. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Inicialmente quando a bomba atômica foi lançado, a guerra na Europa já havia terminado (08 de maio de 1945) e a 
Itália já não combatia desde 1943. 
A bomba foi lança da vários motivos admitidos ou não. Ela foi construída, custou bilhões de dólares, tinha que ser usada! 
Precisava-se ter certeza qual seu impacto sobre construções e pessoas! 
O Japão não se rendia, parcamente combatia, mas não se rendia. O grupo militar que comandava o Japão não hesitaria 
em sacrificar toda a população japonesa, se necessário,  numa guerra de ocupação que se seguiria, como já havia 
demonstrado na batalha de Okinawa (que foi a única em solo imperial japonês). Os americanos calculavam a morte de 
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um milhão de soldados numa ocupação do preço. Prelo em vidas e dólares que os americanos não estavam mais dispostos a 
pagar. A guerra já saturara. 
A bomba atômica também serviria como um alerta à União Soviética de que os americanos tinham uma arma inigualável 
e com ela poderiam forçar a União Soviética controlar seu impulso de expandir o comunismo pelo mundo. 
 
30. A charge a seguir foi publicada no jornal Última Hora, em 15.12.1956. 

 
 
A charge faz uma crítica à política industrial de JK, que era parte integrante de seu projeto de governo 
denominado 
 
(A) Plano Nacional de Desenvolvimento. 
(B) Reformas de Base. 
(C) Brasil Potência. 
(D) Plano de Metas. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Juscelino Kubitschek de Oliveira assumiu o governo brasileiro para o quinquênio 1956-1960 e sua plataforma de governo 
era 50 anos em 5. Ou seja, fazer o Brasil crescer 50 anos em 5 anos para retirá-lo de seu atraso histórico. 
Para tanto, baseou-se no Plano de Metas, que eram 31 metas que deveriam ser alcançadas o plano econômico, social, 
educacional. 
No que tange à área econômica, o Plano de Metas foi além do planejado, na área social deixou muito a desejar conforme 
a charge tenta ilustrar. 
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MATEMÁTICA 
 
31. Na loja Alfa, 2 unidades do produto A e 3 unidades do produto B custam, juntas, R$ 120,00. Na 
loja Beta, 4 unidades de A e 6 unidades de B custam, juntas, R$ 204,00. 
Se o preço unitário de A é igual em ambas as lojas, então a diferença entre o preço unitário do produto 
B, nas lojas Alfa e Beta, é igual a 
 
(A) R$ 5,00. 
(B) R$ 6,00. 
(C) R$ 8,00. 
(D) R$ 10,00. 
 
ALTERNATIVA B 
 
A leitura do problema permite-nos montar o sistema de equações a seguir, sendo A o preço do produto A nas lojas alfa e 
beta; B, o preço do produto B na loja alfa e B', o preço do produto B na loja beta. 
 

2 3 120
4 6 ' 204

2 3 120   ( 2)
4 6 ' 204

4 6 240
4 6 ' 204

A B
A B
A B
A B

A B
A B

+ =
 + =

+ = × −
 + =

− − = −
 + =

 

 
Somando as duas equações membro a membro, temos: 
 

6 6 ' 240 204
6 6 ' 36

6 6 ' 36
' 6

B B
B B

B B
B B

− + = − +
− + = −

− =
− =

 

 
A diferença de preço é R$ 6,00. 
 
32. Em uma gráfica, quatro máquinas iguais, funcionando simultaneamente, gastam 1h 45min para 
imprimir certo número de páginas de um livro. O número de máquinas iguais às primeiras necessárias 
para imprimir o mesmo número de páginas desse livro em uma hora será igual a 
 
(A) 5. 
(B) 6. 
(C) 7. 
(D) 8. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Temos que tempo para executar uma tarefa e quantidade de máquina para executar a mesma tarefa são grandezas 
inversamente proporcionais, logo a igualdade se encontra no produto dessa grandezas: 
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4 105 60
4 105 7

60

m

m

× = ×
×

= =
 

 
Logo, serão necessárias, 7 máquina para cumprir a tarefa. 
 

33. Somando-se um número inteiro e positivo x ao numerador e ao denominador da fração 3
5

 , obtém-

se uma nova fração cujo valor é igual a 0,64  . Desse modo, é correto afirmar que x vale 
 
(A) 2. 
(B) 3. 
(C) 4. 
(D) 5. 
 
ALTERNATIVA D 
 

( ) ( )

3 0,64
5
3 64
5 100
3 8
5 10
3 4
5 5
5 3 4 5
15 5 20 4

5

x
x
x
x
x
x
x
x

x x
x x

x

+
=

+
+

=
+
+

=
+
+

=
+
⋅ + = ⋅ +

+ = +
=

 

 
34. A Embraer entregou um total de 60 aeronaves de abril a junho/2015, divididas entre jatos comerciais e jatos para 
a aviação executiva. (O Estado de S.Paulo, 16.07.2015) 

 
Sabendo-se que o número de jatos comerciais foi 6 unidades menor que o número de jatos destinados à 
aviação executiva, é correto afirmar que o número de jatos comerciais entregues pela Embraer no 
período citado foi igual a 
 
(A) 27. 
(B) 29. 
(C) 31. 
(D) 33. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Chamando de C o número de jatos comerciais e E o número de jatos executivos, podemos montar o seguinte sistema de 
equações: 
 

60     (I)
6       (II)

C E
C E

+ =
 = −

 

Substituindo II em I: 
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6 60

2 54
27

E E
E

E

− + =
=

=
 

 
35. Os produtores de um espetáculo teatral decidiram que o ingresso original, de formato quadrado, 
teria sua área diminuída de 64 cm². Desse modo, o novo ingresso, também quadrado, passou a ter 
perímetro igual a 24 cm. A medida do lado do ingresso original, em centímetros, era igual a 
 
(A) 6. 
(B) 8. 
(C) 10. 
(D) 12. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Chamando de L o lado do quadrado do ingresso original e ℓ o lado quadrado do ingresso final, temos: 
 

2 264        (I)
4 24 6
L − =


⋅ = ⇔ =

l
l l

 

 
Substituindo ℓ em I: 
 

2 2

2

64 6

100
10 ou 
10 (não serve)

L

L
L
L

− =

=
= +
= −

 

 
Portanto, o lado do ingresso original é 10 cm. 
 
36. Gabriel recebeu da empresa uma determinada quantia em dinheiro para realizar uma viagem a 

trabalho. Da quantia total recebida, ele gastou a metade com combustível, 2
5

  do restante com o 

pagamento dos pedágios, R$ 70,00 com alimentação e, ao final da viagem, devolveu à empresa uma 

quantia equivalente a 1
8

  do total recebido. O valor total gasto por Gabriel, nessa viagem, foi igual a 

 
(A) R$ 470,00. 
(B) R$ 400,00. 
(C) R$ 350,00. 
(D) R$ 300,00. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Sendo x o valor recebido por Gabriel, podemos escrever a seguinte equação: 
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2 70
2 5 2 8

70
2 5 8

40 20 8 2.800 5
40

7 2.800
400

x x xx

x x xx

x x x x

x
x

 − + ⋅ + = 
 

− − − =

− − − =

=
=

 

 

Como Gabriel devolveu 1
8

 do valor recebido, ele gastou 7
8

 do valor recebido, portanto, gastou 

7 400 350
8

⋅ = . 

A quantia devolvida por Gabriel foi de R$ 350,00. 
 
OBS: O gabarito oficial fornece como resposta correta a alternativa B (R$ 400,00), o que não condiz com a pergunta 
efetuada no problema, que pede o valor devolvido por Gabriel à empresa e não o valor recebido por Gabriel da empresa. 
 
37. A Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe redução do consumo de açúcar. Limite seria 50 gramas por dia. 
(O Estado de S.Paulo, 05.03.2015. Adaptado) 
 
Sabe-se que um copo de suco de laranja e uma unidade de certo biscoito recheado têm, juntos, 38 g de 
açúcar, e que dois copos de suco de laranja e quatro unidades desse biscoito têm, juntos, 104 g de 
açúcar. Assim, uma pessoa que tiver ingerido um copo de suco de laranja mais três unidades desse 
biscoito recheado já terá ingerido uma quantidade de gramas de açúcar que supera o limite 
recomendado pela OMS em: 
 
(A) 20% 
(B) 26% 
(C) 30% 
(D) 32% 
 
ALTERNATIVA D 
 
Sendo c a quantidade  de açúcar no suco de laranja e b a quantidade açúcar no biscoito recheado, podemos montra o 
seguinte sistema de equações 
 

38         ( 2)
2 4 104

2 2 76
2 4 104

c b
c b

c b
c b

+ = × −
 + =

− + − = −
 + =

 

 
Somando as duas equações membro a membro: 
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2 4 76 104
2 28

14 g
38

14 38
24 g

b b
b

b
c b
c
c

− + = − +
=

=
+ =
+ =
=

 

 
Na ingestão de 1 copo de suco de laranja e 3 unidades de biscoito, a pessoa terá ingerido: 
 
24 1 14 3 66 g de açúcar× + × =  
 
A ingestão acima da quantidade recomendada pela OMS será de 16 g que em termos porcentuais é de; 
 
16 100 32%
50

× =  

 
38. Um apicultor extraiu certa quantidade de mel de um apiário. Se a quantidade total extraída for 
dividida igualmente entre 250 frascos, cada frasco terá x mL de mel. Se a divisão for entre 200 frascos, 
cada um deles terá x + 50 mL de mel. Desse modo, se esse apicultor vende um litro de mel por R$ 
24,00, então um frasco que contiver x + 50 mL de mel deverá ser vendido por 
 
(A) R$ 6,00. 
(B) R$ 5,50. 
(C) R$ 5,00. 
(D) R$ 4,80. 
 
 
ALTERNATIVA A 
 
Seja Q a quantidade de mel extraída, então temos o sistema de equações: 
 

( )

250
250

50 200 50
200

Q x x Q

Q x x Q

 = ⇔ =

 = + ⇔ ⋅ + =


 

 
Igualando as duas equações temos; 

( )250 200 50
250 200 10.000
50 10.000

200 mL

x x
x x

x
x

= ⋅ +

= +
=

=

 

 
O frasco com x+50 mL de mel terá 250 mL. 
Logo se 1.000 Ml custam R$ 24,00, 250 mL, que é um quatro dessa quantidade custará  
 
R$ 24,00 R$ 6,00

4
=  
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39. A figura representa um campo de futebol oficial, cujo círculo central, indicado na figura, tem 18,3 m 
de diâmetro. 

 
 
Usando a aproximação π = 3, é correto afirmar que o comprimento aproximado, em metros, da 
circunferência do círculo central de um campo de futebol oficial será 
 
(A) 110. 
(B) 85. 
(C) 70. 
(D) 55. 
 
ALTERNATIVA D 
 
O comprimento C do círculo é dado por:  C Dπ= ⋅ , onde D é o diâmetro da circunferência. 
 

3 18,3 54,9 55 m
C D
C

π= ⋅
= ⋅ = ≈

 

 
40. Uma folha quadrada A e uma folha retangular B, cujas dimensões estão indicadas em centímetros, 
têm áreas iguais.  

 
Nessas condições, uma equação que permite calcular a medida positiva do lado menor da folha 
retangular B é: 
 
(A) x2 + 5x + 25 = 0 
(B) x2 + 5x – 25 = 0 
(C) x2 + 5x – 50 = 0 
(D) x2 + 5x + 50 = 0 
 
ALTERNATIVA C 
 
Temos que: 
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( ) ( )
2

2

2

5 2 5

25 2 5

5 50 0

A BA A

x x

x x

x x

=

= ⋅ +

⋅ = +

+ − =

 

 
41. Considere uma reta numérica, na qual cinco números estão representados pelas letras a, b, m, n, q. 

 
Desse modo, os números resultantes das operações (a + b), (a – b) e (1 + a) são corretamente 
representados por, respectivamente, 
 
(A) n, q, m. 
(B) q, n, m. 
(C) q, m, n. 
(D) m, n, q. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Cada divisão da figura corresponde a 0,25 unidades. 
( )
( )
( )

0, 25 ( 1,75) 2

0,25 ( 1,75) 1,50

1 1 ( 0, 25) 0,75

a b q

a b m

a n

+ = − + − = − →

− = − − − = →

+ = + − = →

 

 
42. Após fazer a correção da prova de matemática, a professora Anita constatou que 20% dos alunos 
de uma classe tinham obtido notas menores que 5, que 9 alunos tinham obtido notas iguais a 5, que é a 
nota média, e que 27 alunos tinham obtido notas maiores que 5. O número de alunos que receberam 
nota acima da média representa, do número total de alunos dessa classe: 
 
(A) 65% 
(B) 60% 
(C) 50% 
(D) 45% 
 
ALTERNATIVA B 
 
Pelas informações do problema temos que 9 alunos somados a 27 alunos totalizam 36 alunos que 
representam 80% da classe. 
 
Alunos  % 
36  80 
27  x 
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36 80
27
4 80
3
1 20
3

60%

x

x

x
x

=

=

=

=

 

 
43. De um cartão retangular, com área de 128 cm², foi recortada uma região triangular T, conforme 
mostra a figura.  

 
 
Após o recorte, a medida, em centímetros, do perímetro do cartão passou a ser igual a 
 
(A) 46. 
(B) 44. 
(C) 42. 
(D) 41. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Como o cartão original era retangular sua área era dada por: 
 

2

2

2 128

2 128

64
8 cm

x x

x

x
x

⋅ =

=

=
=

 

 
Para o cálculo do perímetro do cartão, após o corte, temos que descobrir a hipotenusa do triângulo representado pela região 
T. 
Sua base mede:  
2 12
2 8 12 4 cm

x −
⋅ − =

 

 
Sua altura mede: 

5
8 5 3 cm
x −

− =
 

 
Aplicando o Teorema de Pitágoras à região T. temos que a hipotenusa mede 5 cm. Portanto, o perímetro do cartão, após 
o corte será: 
 
16 8 12 5 5 46 cm+ + + + =  
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44. Observe as informações do quadro, no qual os algarismos que indicam o número de funcionários 
da Embraer no mundo todo foram substituídos por um ponto de interrogação. 

 
(O Estado de S.Paulo, 22.07.2015) 

 
Se o número de funcionários da Embraer que trabalham fora do Brasil é igual a 1,93 mil, então o 
número que substitui corretamente o ponto de interrogação no quadro será 
 
(A) 18,5. 
(B) 19,1. 
(C) 19,3. 
(D) 19,6. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Ora, 1.930 funcionários correspondem a 10%, logo, o todo será: 
10 1.930

100
19.300 19,3 mil

x

x

⋅ =

= =
 

 
45. Na figura, os pontos k, x, y, w, z indicam os cruzamentos entre duas avenidas transversais, A e B, 
que são cortadas por três ruas paralelas. 

 
Sabe-se que a distância entre os cruzamentos k e y é de 720 m, e que a distância entre os cruzamentos k 
e x é de 240 m. Caminhando pela Avenida B, se a distância de k a w é de 260 m, então para ir do ponto 
k até o ponto z, uma pessoa irá percorrer uma distância, em metros, igual a 
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(A) 260. 
(B) 480. 
(C) 520. 
(D) 780. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Como temos um feixe de paralelas cortada por transversais, podemos aplicar o Teorema de Tales. 
 

720
240 260
3
1 260

3 260 780 m

ky kz
kx kw

kz

kz

kz

=

=

=

= × =

 

 
46. Observe a figura, que representa um poste posicionado perpendicularmente ao solo. 

 
A altura do poste, indicada por h na figura, é corretamente determinada pela expressão: 
 
(A) h = 6 . cos 30º 
(B) h = 12 . cos 30º 
(C) h = 12 . tg 30º 
(D) h = 12 . sen 30º 
 
ALTERNATIVA D 
 
Como a figura apresentada é um triângulo retângulo, podemos escrever: 
 

sen 30 12  sen 30
12
h h° = ⇔ = ⋅ °  

 
47. Tiago recebeu R$ 14.000,00. Usou parte dessa quantia para pagar uma dívida e aplicou o restante a 
juro simples, à taxa de 0,75% ao mês, durante 8 meses. Sabendo-se que o valor recebido de juros, ao 
final da aplicação, foi igual a R$ 720,00, é correto afirmar que a quantia destinada ao pagamento da 
dívida foi igual a 
 
(A) R$ 1.750,00. 
(B) R$ 2.000,00. 
(C) R$ 2.200,00. 
(D) R$ 2.550,00. 
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ALTERNATIVA B 
 
Seja x a quantia usada para pagar a dívida, então temos: 
 

( )

14.000
0.75% a.m.
8 meses

100
14.000 0,75 8

720
100

9.000 10.500 0,75
0,75 1.500

2.000

C x
i
t

C i tj

x

x
x

x

= −
=
=

⋅ ⋅
=

− ⋅ ⋅
=

= −
−

=

 

 
A quantia utilizada para o pagamento da dívida foi de R$ 2.000,00. 
 
48. Na figura, estão indicados dois retângulos de mesma área R e dois quadrados, um com área igual a 
81y² e o outro com área igual a x². 
 

 
 
A área R de cada retângulo é igual a 
 
(A) 18xy. 
(B) 12x. 
(C) 9xy. 
(D) 9y. 
 
ALTERNATIVA C 
 
O lado do quadrado de área 281y  é 9y . 
A área do quadrado de área 2x  é x . 
A área da região R será, então: 9 9R y x xy= ⋅ =  
 
49. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, os pares ordenados (2x; y) e (6; 8 – x) 
representam um mesmo ponto C, que é centro de uma circunferência que tangencia o eixo das 
ordenadas. (Utilize o plano cartesiano a seguir para localizar o ponto C). 
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O raio dessa circunferência mede 
 
(A) 3. 
(B) 4. 
(C) 5. 
(D) 8. 
 
SEM RESPOSTA CORRETA 
 
Se os pares ordenados fornecido representam o mesmo ponto C, temos então: 
 

( ) ( )2 ; 6;8C x y C x= −  
2 6

3
x

x
=

=
 

 
e 
 
8
8 3
5

x y
y

y

− =
− =
=

 

 
Então o par ordenado  C (x0, y0) são as coordenadas do centro da circunferência C (6, 5). Como essa circunferência 
tangencia o eixo da ordenadas, seu raio é 6. 
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OBS: as alternativas não completam esse resultado; portanto, a questão deve ser anulada. 
 
50. Uma peça é produzida por certa máquina, de produtividade uniforme e constante, e a produção é 
frequentemente monitorada. Sabe-se que, no momento da primeira checagem após o início da 
produção de determinado lote, o número total de peças produzidas era 180, e que no momento da 
segunda checagem, feita 50 minutos após a primeira, o número total de peças produzidas era 780. Se a 
produção desse lote de peças foi iniciada às 6h 40min, então a segunda checagem ocorreu às 
 
(A) 7h 30min. 
(B) 7h 45min. 
(C) 8h 10min. 
(D) 8h 15min. 
 
ALTERNATIVA B 
Sabe-se pelos dados que a cada 50 minutos, a máquina produz 600 peças, então, por minuto, a máquina produz 
600 12 peças
50

= . 

Na primeira verificação havia 180 peças produzidas, então já haviam passados 180 15 minutos
12

= do início da produção, 

e eram, portanto 6 h 40 + 15 minutos = 6 h 55 minutos. 
Como a segunda ocorre 50 minutos mais tarde, o horário em que isso ocorreu foi 6 h 55+ 50 = 6 h 45 min 
 

CIÊNCIAS NATURAIS 
 
51. Um grave problema para a população brasileira encontra-se representado na imagem a seguir, que 
apresenta situações que ocorrem nos rios brasileiros. 
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As situações apresentadas contribuem para uma série de problemas ambientais, dentre as quais, destaca-
se 
 
(A) o aumento das populações de peixes e crustáceos. 
(B) a transmissão de verminoses como a ascaridíase. 
(C) o aumento da concentração de oxigênio na água do rio. 
(D) a redução do teor de matéria orgânica na água do rio. 
 
ALTERNATIVA B 
 
A questão fala de problemas ambientais, mas crê-se que se refere a problemas de saúde pública. O homem ao defecar em 
regiões não atendidas por coleta de esgoto, pode contaminar cursos d'água e solo com ovos de nemaltelmintos como a ascária 
(popular lombriga) que é um parasita intestinal humano).  
 
52. O ser humano convive com vários outros animais que não são da própria espécie. Esses animais 
são denominados animais sinantrópicos, quando convivem conosco sem que nós tenhamos feito tal 
escolha, ou denominados animais domésticos, que são escolhidos e criados por nós para nos fazer 
companhia, proporcionar-nos alimentos, transporte ou vestuário. O problema dessa convivência é que 
alguns desses animais, sinantrópicos ou domésticos, podem transmitir doenças para o homem.  
São exemplos de animais sinantrópico e doméstico, respectivamente, que podem transmitir doenças 
para o homem, 
] 
(A) a barata e a aranha. 
(B) o mosquito e o cão. 
(C) o gato e o pombo. 
(D) o cão e o rato. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Pelas informações do texto, conclui-se facilmente que, respectivamente, o animal sinantrópico é o mosquito e o animal 
doméstico é o cão. 
 
53. Uma colônia de formigas é uma fortaleza: quando ocorre uma invasão, soldados rapidamente a 
detectam e destroçam os inimigos. Porém, alguns invasores conseguem penetrar. É o caso de alguns 
besouros do gênero Paussus, que imitam sons produzidos pelas formigas Pheidole pallidula. Assim, os 
besouros conseguem entrar na colônia dessas formigas, onde se acasalam e põem ovos, dos quais 
nascem larvas. Quando os besouros chegam à fase adulta, alimentam-se de formigas e de suas larvas. 

(The New York Times International Weekly. 15.08.2015. Adaptado) 
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]De acordo com as informações do texto, a interação entre besouros e formigas descritos pode ser 
classificada como um tipo de 
 
(A) comensalismo. 
(B) mutualismo. 
(C) parasitismo. 
(D) predação. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Temos descrita uma relação interespecífica desarmônica em que uma das espécies é prejudicada e  a outra beneficiada, o 
que caracteriza o predatismo. 
 
54. Considere o texto a seguir em que são relatados os problemas relativos à transição dos sistemas 
naturais para o uso humano. 
 

SOLO: Processo de formação e uso para Atividade Agrícola 
A capacidade produtiva do solo está estritamente ligada à manutenção das características necessárias 
para que ele possa exercer sua atividade biológica. A importância e a necessidade de se manter o 
equilíbrio podem ser expostas quando se observa que o conceito de pragas e doenças só existe em 
ecossistemas em que se faz presente a ação do homem, sendo os sistemas agrícolas os principais 
exemplos. Isso porque a atividade agrícola realiza a transição de área natural, com plantas e animais 
convivendo em equilíbrio ecológico dinâmico, para a área agrícola, com espécies convivendo em 
desequilíbrio, tornando os sistemas agrícolas extremamente dependentes do uso de pesticidas e 
fertilizantes. 

(Fabiola Yamamoto. Engenharia de Alimentos e Meio-Ambiente. UNICAMP. Adaptado) 
 
De acordo com o texto, comparando-se ambientes naturais e ambientes agrícolas, verifica-se que nos 
ambientes agrícolas 
 
(A) a capacidade produtiva é desequilibrada. 
(B) as pragas e as doenças ficam em equilíbrio. 
(C) há uma perda da biodiversidade. 
(D) a reciclagem da matéria fica aumentada. 
 
ALTERNATIVA C 
 
O texto expõe que a ação do homem quando muda a paisagem natural equilibrada ecologicamente, para a paisagem 
agrícola desequilibrada e dependente de pesticidas e fertilizando altera a biodiversidade local, comprometendo a 
sobrevivência das espécies. 
 
55. A água não é apenas um solvente universal, mas também desempenha papel ativo em grande parte 
dos processos químicos em meio aquoso, reagindo e formando outras moléculas. Assim, o dióxido de 
carbono, CO2, solubilizando-se na água, forma o ácido carbônico, H2CO3. O íon carbonato, CO3

2-, por 
sua vez, oriundo da interação da água com o ácido carbônico, interage com cátions para formar 
carbonatos. Na natureza, as reações de dissolução e precipitação controladas pela solubilidade de 
carbonatos (principalmente de cálcio e magnésio) formam estalagmites e estalactites, que nos deixam 
maravilhados nas explorações espeleológicas, como mostrado na imagem a seguir. 
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(Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola no 8, p. 4-8, maio, 2014. Adaptado) 
(http://umaquimicairresistivel.blogspot.com.br) 
 
Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, a frase a seguir. 
 
Um dos produtos das reações que levam à formação das estalactites é o carbonato de ____ cuja 
fórmula química é . 
 
(A) magnésio... MgCO2 
(B) carbono.... COCO3 
(C) hidrogênio....HCO2 
(D) cálcio.... CaCO3 
 
ALTERNATIVA D 
 
A única correta de um carbonato, entre as alternativas, é CaCO3 que é o carbonato de cálcio. 
 
OBS: A banca examinadora se equivocou nesta questão. O programa da prova cita noções de 
íons e essa questão trata de nomenclatura e fórmulas químicas de substâncias inorgânicas. 
 
56. Sabe-se que uma substância pura (substância 1) apresenta, em seu diagrama de mudanças de estado 
físico, dois patamares. Já uma mistura comum (substância 2) não apresenta nenhum patamar, porque 
não possui nenhuma temperatura específica de mudança de estado físico. 
A partir dessas informações, considere os gráficos a seguir que indicam o diagrama de mudanças de 
estados de duas substâncias. 
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Os gráficos das substâncias 1 e 2 indicam, respectivamente: 
 
(A) substância pura e mistura comum, com A e C representando a fase gasosa. 
(B) mistura comum e substância pura, com B e D representando a fase gasosa. 
(C) substância pura e mistura comum, com A e B indicando mudança de estado. 
(D) mistura comum e substância pura, com C e D indicando mudança de estado. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Pelas informações do texto temos; 
A alternativa A está errada, pois A no gráfico 1 indica a mudança de estado de sólido para líquido numa substância 
pura e C indica o mesmo para a mistura no gráfico 2. 
A alternativa B está errada pois claramente o gráfico 1é de uma substância pura e não de uma mistura. 
A alternativa C está correta, pois tanto A como B indicam mudança de fase. Como há um patamar trata-se de uma 
substância pura. Em A, temos a mudança sólido → líquido e em B a mudança líquido → sólido. 
A alternativa D está errada, pois 1 representa uma substância pura e não mistura. 
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57. No béquer mostrado na imagem, observa-se uma mistura heterogênea de areia, água e óleo. 

 
 

Para transferir os componentes líquidos imiscíveis desse tipo de mistura para outros recipientes, deve-
se utilizar o método de separação por 
 
(A) destilação simples. 
(B) decantação. 
(C) centrifugação. 
(D) filtração. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Como temos líquidos imiscíveis, a melhor forma de separá-los é por decantação e depois sifonação. 
 
58. Um indivíduo estava realizando um exercício de tiro ao alvo e resolveu colocar patins para essa 
atividade, conforme ilustração a seguir. 

 
 
Após o primeiro tiro, verifica-se que esse indivíduo 
 
(A) deslocou-se no sentido contrário ao da bala do revólver pelo princípio de ação e reação. 
(B) permaneceu na mesma posição, devido ao princípio da inércia. 
(C) deslocou-se para a frente com força proporcional à sua massa. 
(D) adquiriu uma velocidade igual a da bala do revólver pelo princípio fundamental da dinâmica. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Ao disparar bala, os gases da explosão são impelidos para fora do revólver, através do cano da arma, então reagem e 
empurram o revólver no sentido contrário ao seu deslocamento. Com o homem está segurando  a arma e está com patins 
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para diminuir o atrito, ele se deslocará para trás. Esse fato caracteriza a 3ª Lei de Newton, ou o Princípio da Ação e 
Reação. 
 
59. A tabela a seguir apresenta os resultados da prova dos 100 metros rasos disputada no dia 23 de 
agosto de 2015, durante o Campeonato Mundial de Atletismo. A ilustração representa a distância entre 
dois atletas nessa corrida. 

 
Considerando o primeiro e o último colocado da prova, a distância (d) entre eles, quando Usain Bolt 
(JAM) cruzou a linha de chegada, em metros, foi, aproximadamente, de 
 
(A) 2,5. 
(B) 9,5. 
(C) 10,5. 
(D) 25. 
 
ALTERNATIVA A 
 
A velocidade média de Bingtian Su, o último colocado é: 

100 9,9404 m/s
10,06M

Sv
T

∆
= = =

∆
 

Então em 0,79 segundos ele percorreu: 

9,9403
9,79

97,31 m

M
Sv
T

S

S

∆
=

∆
∆

=

∆ =

  

 
Ele estava a 100 97,31 2,69 m− = da linha de chegada quando o primeiro colocado Usain Bolt a cruzou. 
 
60. Um calorímetro (A) contendo água quente foi conectado, por meio de uma barra metálica, a outro 
calorímetro (B) contendo em seu interior água fria. Em cada um desses calorímetros, foi colocado um 
termômetro para que a temperatura fosse medida de minuto em minuto durante 10 minutos. A 
ilustração a seguir representa o experimento. 
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Considerando-se que o volume de água é igual nos dois calorímetros, a partir dos registros de 
temperatura, foi elaborado um gráfico que registra a temperatura dos dois calorímetros durante os 10 
minutos. 
O gráfico que representa corretamente o resultado do experimento é: 
 

 
ALTERNATIVA C 
 
Os dois líquidos foram colocado em contato térmico através da barra metálica e o calor flui do corpo  mais quente (A) 
para o mais frio (B), até que atinjam o equilíbrio térmico. Neste ponto o ganho e perda de calor se mantêm em taxas 
constantes. O gráfico que melhor ilustra esse fenômeno é o da alternativa C. 


