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

 
(Chargista Lute. http://chargeonline.com.br) 

 
01. Em relação às informações contidas na charge, é correto afirmar que 
 
(A) o termo “agora” está sem um referente no texto, o que prejudica o entendimento da fala do 
pássaro. 
(B) a expressão “deste bioma” faz uma referência clara ao título, especificamente à “Mata 
Atlântica”. 
(C) a frase do segundo pássaro também está correta assim: “... e restam 0% de bom senso na 
cabeça dos seres humanos”. 
(D) a expressão “bom senso” pode ser substituída por “insensatez”, sem prejuízo do sentido 
original. 
 
ALTERNATIVA B 
 
A contração da preposição DE e o pronome demonstrativo ESTE = DESTE indica que os pássaros se referem 
ao BIOMBA onde estão naquele momento. 
A ALTERNATIVA A é desprovida de sentido. 
A ALTERNATIVA C deveria ser redigida com resta 0% ... 
Na ALTERNATIVA D, insensatez é antônimo e não sinônimo de bom senso. 
 
Leia trecho da notícia de 28.05.2019 para responder às questões de números 02 e 03. 
 

Na contramão do país, Minas é líder nacional no desmatamento da Mata Atlântica 
 

Na semana em que é celebrado o Dia Nacional da Mata Atlântica, Minas não tem muito o 
que comemorar. O estado voltou ao primeiro lugar no ranking nacional de devastação desse 
bioma e derrubou, em 2017 e 2018, pelo menos 3.379 hectares de área verde. 

Os dados são do Atlas da Mata Atlântica e apontam que Minas caminha na contramão do 
país: nove dos 17 estados que têm essa vegetação estão no nível do desmatamento zero. 

Mais do que isso: nos últimos dois anos, foram desmatados 113 quilômetros quadrados 
nos demais estados que têm o bioma, o menor índice registrado pela Fundação SOS Mata 
Atlântica desde 1985. Em Minas, ao contrário, esse índice subiu. Uma evidência de que o estado 
precisa se preocupar. 
(Raul Mariano, “Na contramão do país, Minas é líder nacional no desmatamento de Mata Atlântica”. 
http://interessedeminas.com.br.Adaptado) 

02. A informação comum à charge e ao texto do site diz respeito 
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(A) ao índice registrado que permite a Minas Gerais comemorar a preservação da Mata Atlântica. 
(B) ao evento de comemoração do Dia Nacional da Mata Atlântica, já que ela está a salvo do 
desmatamento. 
(C) ao fato de Minas Gerais encabeçar o ranking brasileiro de devastação da Mata Atlântica. 
(D) à preocupação de Minas Gerais por saber que é o estado que mais devasta a Mata Atlântica. 
 
ALTERNATIVA C 
 
O texto nos diz que principalmente no Estado de Minas Gerais há um intenso desmatamento da Mata 
Atlântica, o que não se verifica de maneira substancial em outros estados. 
 
03. As informações da notícia deixam evidente que 
 
(A) os estados brasileiros que têm áreas de Mata Atlântica se mostram pouco interessados em 
mantê-las, ao contrário de Minas Gerais. 
(B) Minas Gerais não chegou a derrubar 3.379 hectares de área verde da Mata Atlântica, por isso 
está fora do ranking de devastação. 
(C) os dados da Fundação SOS Mata Atlântica mostram que, pela primeira vez desde 1985, Minas 
Gerais está à frente no ranking de devastação. 
(D) vários estados brasileiros vêm se esforçando para preservar a Mata Atlântica, segundo dados 
do Atlas da Mata Atlântica. 
 
ALTERNATIVA D 
 
A ALTERNATIVA D é a que mais de adere ao texto quando  esse afirma que o desmatamento é 
praticamente zero vários estado que possuem esse bioma. 
 
04. A Mata Atlântica abriga cerca de 20 mil espécies vegetais, 261 espécies de ______ , 200 de 
_______ , 370 de _______ , 350 de peixes e 849 espécies de aves, de acordo com o Ministério do 
Meio Ambiente. São formações florestais, restingas, ________ e campos de altitude em 17 
estados do país. A Mata Atlântica é o bioma que acolhe maior número de espécies ameaçadas, 
tanto em números absolutos quanto em proporcionais à riqueza dos _______ . São 1.026 
espécies de animais ameaçados que vivem ali, sendo que 428 deles são endêmicos, ou seja, só 
existem em regiões de Mata Atlântica. 
(https://g1.globo.com. Adaptado) 
 
Em conformidade com a norma-padrão, os termos que preenchem, adequada e respectivamente,  
as lacunas do texto são: 
 
(A) mamíferos ... répteis ... anfíbios ... manguezais ... ecossistemas 
(B) mamiferos ... répteis ... anfibios ... manguezais ... eco-sistemas 
(C) mamíferos ... repteis ... anfíbios ... manguesais ... ecosistemas 
(D) mamiferos ... repteis ... anfibios ... mangezais ... eco sistemas 
 
ALTERNATIVA A 
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O vocábulo mamífero deve ser acentuado na vogal de sua sílaba tônica já que é uma 
proparoxítona. 
O vocábulo répteis deve ser acentuado na vogal de sua sílaba tônica já que é uma paroxítona 
terminada em -eis. 
O vocábulo anfíbios deve ser acentuado na vogal de sua sílaba tônica já que é uma paroxítona 
terminada em ditongo oral crescente. 
O vocábulo manguezais se grafa com z. 
O vocábulo ecossistema é grafado como uma palavra só sem hífen já que o prefixo ECO 
termina com uma vogal e SISTEMA inicia com uma consoante. O S deve ser dobrado. 
 
Leia os textos I e II para responder às questões de números 05 a 08. 
 
Texto I 
 

O espaço físico das ruas é finito e precisa acomodar distintos usos. Diante dessa premissa 
básica, devemos refletir sobre onde devem circular as patinetes elétricas e como é importante 
regrar esse uso. 

As patinetes trazem à tona um debate importante sobre espaço viário e limites de 
velocidade. Nas ruas em que a velocidade máxima permitida é de 30 km/h – uma tendência 
mundial na questão de segurança para vias urbanas –, as patinetes, que rodam a até 20 km/h, 
podem compartilhar o leito viário com os demais veículos. Onde a velocidade praticada é maior, 
a vulnerabilidade de quem anda de patinete impõe uma infraestrutura à parte, e as ciclovias 
aparecem como boa opção. 
(Luís Antonio Lindau, Doutor em transportes pela Universidade de Southampton (Inglaterra) e diretor do Programa 
de Cidades do WRI (World Resources Institute) Brasil. “A regulamentação criada para as patinetes em São Paulo é 
adequada?”. Em: Folha de S.Paulo, 25.05.2019. Adaptado) 

 
Texto II 
 

Não percebemos como chegaram, nem por que chegaram, mas as patinetes elétricas, de 
uma hora para outra, passaram a fazer parte do cotidiano das grandes cidades brasileiras. 

As empresas locadoras desse meio de transporte a motor elétrico foram chegando 
devagar – até que invadiram calçadas, ruas e ciclovias da cidade. E, nessa disputa por espaço para 
circulação e necessário convívio, os conflitos começaram. 

Patinetes nas calçadas prejudicando a circulação de pedestres, patinetes nas ruas usando 
ciclovias e ciclofaixas, patinetes disputando espaço com ciclistas, motociclistas, carros, ônibus e 
caminhões nas faixas de circulação de avenidas e ruas e os inevitáveis acidentes ocorrendo de 
maneira frequente. 
(Maurício Januzzi Santos, Ex-presidente da Comissão de Trânsito da OAB-SP e professor e mestre em direito pela 
PUC-SP. “A regulamentação criada para as patinetes em São Paulo é adequada?”. Em: Folha de S.Paulo, 25.05.2019. 
Adaptado) 

 
05. A leitura comparativa dos dois textos permite concluir que 
 
(A) os dois autores são favoráveis à circulação das patinetes elétricas nas cidades, mas emitem 
suas opiniões sem estarem aptos profissionalmente para analisar o assunto. 
(B) o primeiro é contrário à circulação das patinetes elétricas nas cidades e o segundo não 
apresenta uma opinião definida, apesar de ambos autores atuarem na área de transportes. 
(C) os dois autores são contrários à circulação de patinetes elétricas nas cidades, pois as 
consideram perigosas, já que conhecem a fundo o assunto apresentado. 
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(D) o primeiro autor é favorável à circulação das patinetes elétricas nas cidades, ao contrário do 
segundo, e ambos têm atuação profissional compatível com o assunto. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Inicialmente, em ambos os textos, os autores são especialistas em mobilidade urbana como atestam as referências 
após cada texto. 
No texto I , o autor se posiciona de forma favorável ao uso de patinetes em vias urbanas, enquanto que no texto II 
o autor faz ressalvas ao seu uso. 
 
06. Assinale a alternativa em que o trecho, reescrito com base nas informações textuais, altera o 
sentido exposto no texto original. 
 
(A) ... as patinetes podem dividir o leito viário com os demais veículos. (Texto I) 
(B) ... até que tomaram conta das calçadas, ruas e ciclovias da cidade. (Texto II) 
(C) O espaço físico das ruas é ilimitado e precisa acomodar distintos usos. (Texto I) 
(D) ... e os inevitáveis acidentes ocorrendo de maneira habitual. (Texto II) 
 
ALTERNATICA C 
 
O texto II nos fala em disputa de espaço para circulação, enquanto a ALTERNATIVA C refere-se 
a espaço físico das ruas é ilimitado. 
 
07. Assinale a alternativa em que a preposição destacada forma uma expressão com valor 
adjetivo. 
 
(A) O espaço físico das ruas é finito... (Texto I) 
(B) ... que rodam a até 20 km/h... (Texto I) 
(C) ... nas faixas de circulação de avenidas e ruas... (Texto II) 
(D) ... ocorrendo de maneira frequente. (Texto II) 
 
ALTERNATIVA A 
 
O que o examinador pretende nessa questão é que o candidato assinale a alternativa que contém uma locução 
adjetiva (a qual é regida por preposição) o que nos remete à ALTERNATIVA A. Nas outras alternativas 
temos adjuntos adverbiais. 
Nem é preciso dizer que a questão está extremante mal formulada! 
 
08. Há sujeito composto expresso após o verbo e este devidamente flexionado de acordo com a 
norma-padrão em: 
 
(A) Atendendo à tendência mundial na questão de segurança urbana, as patinetes e os demais 
veículos podem compartilhar o leito viário das cidades. 
(B) Foi invadido as calçadas, as ruas e as ciclovias da cidade pelas empresas locadoras desse meio 
de transporte a motor elétrico, que virou moda. 
(C) Onde a velocidade praticada é maior, a vulnerabilidade das pessoas que andam de patinete 
elétrica impõem uma infraestrutura à parte. 
(D) Nas ruas das cidades, vêm disputando espaço com as patinetes elétricas os ciclistas, os 
motociclistas, os carros, os ônibus e os caminhões. 
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ALTERNATIVA D 
 
Quando o sujeito é composto, e o verbo antecede a eles, o verbo pode concordar com o núcleo do sujeito mais 
próximo ou com todos os núcleos. No caso da ALTERNATIVA D o verbo VIR está flexionado na terceira 
pessoa do plural e concorda com todos os núcleos. 
Note que a outra alternativa em que o verbo antecede os núcleos do sujeito é a ALTERNATIVA B, porém, 
esta deveria ser redigida como FORAM INVADIDAS ... 
 
Leia a charge para responder às questões de números 09 e 10. 

 
09. Em conformidade com a norma-padrão, as lacunas da charge devem ser preenchidas, 
respectivamente, com: 
 
(A) a ... à ... à ... à 
(B) à ... a ... a ... à 
(C) a ... à ... à ... a 
(D) à ... a ... a ... a 
 
ALTERNATIVA C 
 
CRIANÇA é substantivo e, portanto deve vir precedido de artigo feminino A. 
O termo TEM DIREITO exige preposição A e EDUCAÇÃO  é um substantivo feminino que exige o artigo 
A, daí a crase À. 
Da mesma forma a crase ocorre com  a expressão ACESSO À ESCOLA... . 
LER é verbo, portanto não pode ser antecedido por artigo e daí não há o fenômeno da crase. 
 
10. O objetivo da charge é 
 
(A) alertar para os prejuízos causados a crianças que não tiverem garantida a educação. 
(B) criticar a falta de vagas para as crianças nas escolas públicas e gratuitas do país. 
(C) expor, com bom humor, a esperança no futuro da educação e no futuro das crianças. 
(D) mostrar que não se pode lamentar a situação das crianças que desistem de ir à escola. 
 
 
ALTERNATIVA A 
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A charge é clara criticar o descaso governamental com o ensino público no Brasil. Note que há duas interpretações 
possíveis da charge: uma que, mais clara, que nos mostra crianças que não foram à escola; outra, mais sutil, que à 
luz da realidade escolar do Brasil, nos mostra crianças que foram à escola, mas não leem adequadamente ou não 
compreendem o que leem. 
 
11. Leia o poema. 
 

Neologismo 
 

Beijo pouco, falo menos ainda. 
Mas invento palavras 

Que traduzem a ternura mais funda 
E mais cotidiana. 

Inventei, por exemplo, o verbo teadorar. 
Intransitivo: 

Teadoro, Teodora. 
(Manuel Bandeira, “Neologismo”. As cidades e as musas) 

 
Leia os textos I e II para responder às questões de números 
 
A leitura permite concluir que o eu lírico expõe 
 
(A) a contradição do amor, já que é tão esperto para inventar palavras, sem, contudo, conquistar a 
mulher amada, mesmo usando o “Teadoro”, contrariando o sentido do título do poema. 
(B) a sua forma comedida de expressar os sentimentos, os quais extravasa com a criação de 
palavras para enaltecer a mulher amada, como é o caso de “teadorar”, exemplificando o título do 
poema. 
(C) a sua desolação amorosa, por não conseguir falar muito à mulher amada e por não ter sua 
paixão reconhecida por ela, o que o torna “Intransitivo”, opondo-se à ideia expressa no título do 
poema. 
(D) a sua facilidade de comunicação, que lhe permite superar as trivialidades e falar à mulher 
amada em linguagem mais formal, como é o caso de “Inventei”, confirmando o título do poema. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Neologismo, em uma de suas acepções, é criar novas palavras a partir de termos já existentes na língua. No caso, o 
poeta criou o verbo TEADORAR.  
O poeta é comedido, pois como ele mesmo nos informa beija pouco, falo menos ainda. 
 
Leia o texto para responder às questões de números 12 e 13. 
 

Você com certeza já se deparou com a logo do Google, em sua página inicial, desenhada 
de forma diferente, com objetos, personagens e cenários, não é mesmo? Essas ilustrações são 
chamadas de “Doodles” e funcionam como uma homenagem do Google para alguma data 
comemorativa, como feriados nacionais e estrangeiros, aniversários de pessoas influentes no 
mundo, descobrimentos, etc. 

O primeiro Doodle foi desenvolvido em 1999 pelos fundadores do Google e a 
homenagem foi criada para o Festival Burning Man, em Nevada. No desenho, foi colocada atrás 
da segunda letra “o” a imagem de uma pessoa. Com o sucesso do resultado, o webmaster do 
Google, Dennis Hwang, recebeu a missão de criar um outro Doodle para a comemoração ao Dia 
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da Queda da Bastilha. A partir de então, os Doodles se tornaram peça fundamental na identidade 
visual do buscador e são aperfeiçoados cada dia mais. 
(https://www.magicwebdesign.com.br) 

 
12. No texto, identificam-se passagens em que o autor conversa com o leitor e passagens 
informativas, que estão transcritas, correta e respectivamente, em: 
 
(A) “como feriados nacionais e estrangeiros, aniversários de pessoas influentes no mundo, 
descobrimentos, etc.” e “não é mesmo?” 
(B) “os Doodles se tornaram peça fundamental na identidade visual do buscador” e “e 
funcionam como uma homenagem do Google”. 
(C) “Você com certeza já se deparou com a logo do Google” e “O primeiro Doodle foi 
desenvolvido em 1999 pelos fundadores do Google”. 
(D) “No desenho, foi colocada atrás da segunda letra “o” a imagem de uma pessoa.” e “o 
webmaster do Google [...] recebeu a missão de criar um outro Doodle”. 
 
ALTERNATIVA C 
 
A ALTERNATIVA C  mostra em sua primeira parte o autor se dirigindo ao leitor: “Você com certeza 
já se deparou com a logo do Google” 
Em sua segunda parte ela é informativa: “O primeiro Doodle foi desenvolvido em 1999 pelos 
fundadores do Google” 
 
13. Considere o doodle a seguir. 

 
Conclui-se corretamente que o doodle apresentado tem por tema: 
 
(A) atividades esportivas. (B) ambiente universitário. 
(C) universo feminino. (D) mundo do trabalho. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Claramente o doddle se refere ao mundo do trabalho. Podemos ver luvas, engrenagem, rolo de pintura, botinas, 
ferragens etc. 
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Leia o texto para responder às questões de números 14 a 16. 
 

Doodle do Google homenageia a brasileira Dorina Nowill, ativista pelos direitos dos deficientes visuais 
A educadora e ativista pelos direitos dos deficientes visuais Dorina Nowill é homenageada 

pelo doodle do Google nesta terça-feira [28.05.2019], no centenário do seu nascimento. A 
paulistana morreu em 2010 aos 91 anos de idade e dá nome à Fundação Dorina Nowill, 
instituição especializada na produção e distribuição gratuita de livros acessíveis a deficientes 
visuais. 

Conhecida como a “dama da inclusão”, Dorina de Gouvêa Nowill nasceu na cidade de 
São Paulo em 1919 e ficou cega aos 17 anos, vítima de uma doença não identificada. Ela foi a 
primeira aluna cega a frequentar um curso regular na Escola Normal Caetano de Campos, em São 
Paulo, e ainda colaborou para a integração de outra menina cega na mesma escola. Dorina 
também contribuiu para a elaboração da lei de integração escolar, regulamentada em 1956. 

Em 1946, tendo conhecimento da baixíssima produção literária adaptada para pessoas 
com deficiência visual, ela criou a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, aumentando a 
produção de livros acessíveis no país. Nowill também chegou a se especializar em educação de 
cegos no Teacher’s College da Universidade Columbia, em Nova York. No ano de 1948, a Fundação 
para o Livro do Cego no Brasil recebeu uma imprensa braille completa, com maquinários, papel e 
outros materiais, doação da Kellog’s Foundation e da American Foundation for Overseas Blind. 

A educadora foi homenageada pelo cartunista Maurício de Souza, em 2004, após servir de 
inspiração para a criação da personagem Dorinha, uma menina cega que passou a fazer parte das 
histórias da turma da Mônica. 
(Bernardo Falcão, “Doodle do Google homenageia a brasileira Dorina Nowill, ativista pelos direitos dos deficientes 
visuais”. https://oglobo.globo.com. Adaptado) 
 

14. As informações do texto delineiam o perfil de Dorina Nowill como uma mulher que 
 
(A) enxergou questões à frente do seu tempo, como bem o demonstra a sua dedicação aos 
estudos e a sua luta pela causa das pessoas com deficiência visual. 
(B) buscou ajudar outras pessoas com deficiências físicas diversas, ao fazer a difusão do escasso 
material que o Brasil produziu ao longo de décadas. 
(C) precisou interromper os seus estudos na Escola Normal Caetano de Campos porque, ainda 
jovem, foi vítima de uma doença não identificada. 
(D) criou a personagem Dorinha, menina cega que passou a fazer parte das histórias da turma da 
Mônica, a fim de combater os preconceitos contra a cegueira. 
 
ALTERNATIVA A 
 
O texto é muito claro ao mostrar a intensa atividade de Dorina Nowill pelos deficientes visuais no Brasil. 
 
15. A passagem do texto em que o autor empregou predicado verbal para mostrar o espírito 
empreendedor de Dorina Nowill é: 
 
(A) A paulistana morreu em 2010 aos 91 anos de idade e dá nome à Fundação Dorina Nowill... 
(1º parágrafo) 
(B) ... ela criou a Fundação para o Livro do Cego no Brasil, aumentando a produção de livros 
acessíveis no país. (3º parágrafo) 
(C) No ano de 1948, a Fundação para o Livro do Cego no Brasil recebeu uma imprensa braille 
completa... (3º parágrafo) 
(D) A educadora foi homenageada pelo cartunista Maurício de Souza, em 2004... (4º parágrafo) 
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ALTERNATIVA B 
 
A alternativa que contempla o predicado verbal (aquele que possue  verbo de ação - CRIOU) e atividade 
empreendedora de Dorina Newill é a ALTERNATIVA B. 
 
16. Assinale a alternativa em que os termos retirados do texto correspondem, respectivamente, a 
um substantivo, que pode referir-se tanto a uma pessoa do sexo masculino quanto a uma pessoa 
do sexo feminino, e a um adjetivo, cuja forma como está flexionado lhe confere sentido de 
intensidade. 
 
(A) ativista (1º parágrafo) e visuais (1º parágrafo). 
(B) vítima (2º parágrafo) e acessíveis (3º parágrafo). 
(C) deficientes (1º parágrafo) e baixíssima (3º parágrafo). 
(D) pessoas (3º parágrafo) e homenageada (4º parágrafo). 
 
ALTERNATIVA C 
 
Claro que pelo contexto DEFICIENTES se refere a pessoas de ambos os sexos; contudo, ele é um substantivo 
comum de dois gêneros. Temos OS DEFICIENTES e AS DEFICIENTES, respectivamente, as formas 
masculino e feminino. 
Já BAIXÍSSIMO é a forma superlativa de BAIXO. 
 
Leia o texto para responder às questões de números 17 a 20. 
 

Deus recolhia um ancião, quando o Diabo chegou ao céu. 
Os serafins1 que engrinaldavam o recém-chegado detiveram-se logo, e o Diabo deixou-se 

estar à entrada com os olhos no Senhor. 
– Que me queres tu? perguntou este. Explica-te. 
– Senhor, a explicação é fácil; mas permiti que vos diga: recolhei primeiro esse bom velho; 

dai-lhe o melhor lugar... 
– Sabes o que ele fez? perguntou o Senhor, com os olhos cheios de doçura. 
– Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o 

céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço, que é alto. Vou edificar uma 
hospedaria barata; em duas palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha 
desorganização, do meu reinado casual e adventício2. É tempo de obter a vitória final e completa. 
E então vim dizer-vos isto, com lealdade, para que não me acuseis de dissimulação3... Boa ideia, 
não vos parece? 

– Vieste dizê-la, não legitimá-la, advertiu o Senhor. 
– Tendes razão, acudiu o Diabo; mas o amor-próprio gosta de ouvir o aplauso dos 

mestres. Verdade é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido e, uma tal exigência... 
.Senhor, desço à terra; vou lançar a minha pedra fundamental. 

– Vai. 
(Machado de Assis, “A Igreja do Diabo”. Onze Contos de Machado de Assis, 1994. Adaptado) 

 
1 serafins: anjos de primeira grandeza, na religião cristã 
2 adventício: inesperado, imprevisto 
3 dissimulação: fingimento 
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17. No texto, o fato que gerou a visita do Diabo foi  
 
(A) o pedido de cooperação ao senhor a fim de que se juntassem para a criação de uma nova 
igreja na terra. 
(B) a sua intenção de abrir uma igreja a qual pretendia encher com as almas que desistiriam de ir 
para o céu. 
(C) a chegada recente de um ancião ao céu, sendo que pretendia levá-lo para inaugurar a sua 
igreja na terra. 
(D) o desejo de ser aplaudido pelo Senhor, já que a igreja que recém-fundara tinha esvaziado o 
céu. 
 
ALTERNATIVA B 
 
A visita do Diabo a Deus foi para notificá-lo que fundaria uma Igreja, na qual o preço para ingressar nela seria 
mais barato que ir para o céu. 
 
18. Considerando o emprego das conjunções e o sentido do texto, o enunciado que traz 
informações coerentes é: 
 
(A) Como estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício, decidi, 
Senhor, fundar minha igreja para obter a vitória final e completa. 
(B) Não conheço a história desse ancião, Senhor, mas decerto será dos últimos que virão ter 
convosco. Apesar disso, vou fundar uma igreja na terra brevemente. 
(C) Embora eu esteja cansado da minha desorganização, Senhor, é hora de conseguir a vitória 
final e completa, com a fundação de minha igreja. 
(D) O céu logo, logo estará como uma casa vazia, antes que as pessoas busquem a igreja que eu 
vou fundar na terra em breve. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Segundo o texto, a causa pela qual o Diabo quer fundar sua igreja é o cansaço de sua desorganização. A 
ALTERNATIVA A nos mostra essa relação de casualidade com a conjunção COMO, significando JÁ 
QUE, UMA VEZ QUE. 
 
19. Considere as duas passagens do texto: 
 
• – Senhor, a explicação é fácil; mas permiti que vos diga: recolhei primeiro esse bom velho; dai-
lhe o melhor lugar... (3º parágrafo) 
• – Vieste dizê-la, não legitimá-la, advertiu o Senhor. (6º parágrafo) 
 
Em relação ao emprego de pronomes, é correto afirmar que o da primeira passagem denota ideia 
de 
 
(A) informalidade e os da segunda retomam a expressão “uma igreja”. 
(B) respeito, e os da segunda retomam a expressão “Boa ideia”. 
(C) intimidade, e os da segunda retomam a expressão “lealdade”. 
(D) submissão, e os da segunda retomam a expressão “uma casa vazia”. 
 
ALTERNATIVA B 
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Na primeira passagem o uso do pronome oblíquo VOS é utilizado para se referir à divindade. Note que podemos 
assumir que traduz respeito, já que pela norma culta deveria ter sido usado o pronome TE. 
O pronome -LA, na segunda passagem retoma BOA IDEIA. 
 
20. Assinale a alternativa em que os termos destacados estão corretamente empregados de acordo 
com a norma-padrão. 
 
(A) Os recéns-chegados eram engrinaldados pelos serafins, que se conteram quando o Diabo 
chegou. 
/ Não tarda muito que essas plagas fiquem semelhantes a uma casa vazia. 
 
(B) Os recém-chegado eram engrinaldados pelos serafins, que se conteram quando o Diabo 
chegou.  
/ Não tarda muito que essas plagas fiquem semelhante a uma casa vazia. 
 
(C) Os recéns-chegado eram engrinaldados pelos serafins, que se contiveram quando o Diabo 
chegou. 
/ Não tarda muito que essas plagas fiquem semelhante a uma casa vazia. 
 
(D) Os recém-chegados eram engrinaldados pelos serafins, que se contiveram quando o Diabo 
chegou. 
/ Não tarda muito que essas plagas fiquem semelhantes a uma casa vazia. 
 
ALTERNATIVA D 
 
O plural do termo substantivado recém-chegado é recém-chegados, já que RECÉM é preposição e fica 
invariável no plural. 
A terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo do verbo CONTER é CONTIVERAM. 
SEMELHANTES é predicativo do sujeito de PLAGAS e com ele deve concordar em número. 
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ESTUDOS SOCIAIS 
 
21. A questão está relacionada ao mapa a seguir. 

 
. 
(https://www.toyota.pt/world-of-toyota/toyota-no-mundo/toyota-in-the-world.json) (https://bit.ly/2WGticd. 
Adaptado. Acesso em 28.mai.2019) 
 

A leitura do mapa e os conhecimentos sobre o cenário socioeconômico mundial permitem 
afirmar que a Toyota 
 
(A) instalou suas fábricas nas regiões onde há grande produção de combustíveis fósseis. 
(B) foi uma das responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico nos países em desenvolvimento. 
(C) desenvolveu uma política de expansão produzindo veículos onde há maior procura. 
(D) buscou instalar suas fábricas onde não havia outras empresas automobilísticas. 
 
ALTERNATIVA C 
 
O Toyota é uma transnacional japonesa montadora de veículos, e é claro, que pelo mapa mostrado ela instalou 
suas fábricas nos países onde há maior demanda de veículos, dentro da lógica da globalização.  
 
22. A União Europeia concordou nesta quarta-feira (10.abr) em conceder, pela segunda vez, uma 
prorrogação à saída do Reino Unido do bloco [Brexit]. O presidente do Conselho Europeu, 
Donald Tusk, confirmou que o bloco definiu o novo prazo para o Brexit para 31 de outubro 
deste ano [2019]. 
(https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/04/10/uniao-europeiaconcorda-em-adiar-brexit-ate-31-de- 
outubro.ghtml. Adaptado. Acesso em 29. mai.2019) 

 
A saída do Reino Unido da União Europeia [Brexit] deverá 
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(A) reduzir o PIB (Produto Interno Bruto) do bloco, que permanecerá como o mais antigo e 
importante do mundo. 
(B) reduzir as relações diplomáticas com a China, que dará preferência às históricas relações com 
o Reino Unido. 
(C) transformar a França na principal potência econômica do bloco, que passará a contar com 15 
países membros. 
(D) alterar as relações geopolíticas do bloco com a América Latina, que continuará importando 
produtos europeus. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Das alternativas apresentadas a melhor é a letra A, já que o Reino Unido(em especial a Inglaterra) é uma das 
maiores potências industriais do mundo; sua saída ocasionará uma queda do PIB do blocos, o qual, contudo, 
continuará a existir e é o mais antigo já que foi criado pelo Tratado de Roma de 1957, ainda como mercado 
Comum Europeu. 
 
23. Em um mapa aparecem as seguintes escalas: 

 
 
A respeito das escalas, é correto afirmar que a escala I 
 
(A) é chamada de gráfica, e a II, de escala numérica. 
(B) é chamada de numérica, e a II, de escala gráfica. 
(C) permite estabelecer cálculos no mapa, mas a II não permite. 
(D) está apresentada corretamente, mas a II apresenta erro. 
 
ALTERNATIVA B 
 
A escala I é denominada escala numérica e a escala II é denominada escala gráfica. Ambas permite fazer cálculos 
(determinar a distância real) num mapa. 
 
24. Observe o gráfico para responder à questão. 
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A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre a realidade socioeconômica brasileira permitem 
afirmar que 
 
(A) a universalização da infraestrutura de saneamento no Brasil deve se iniciar pela região Norte. 
(B) as metrópoles localizadas na faixa litorânea apresentam maior rede de saneamento. 
(C) as metrópoles com maior concentração demográfica são mais carentes de rede de 
saneamento. 
(D) a rápida urbanização brasileira dificultou a instalação de infraestrutura de saneamento. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Esta é uma questão em que o candidato deve assinalar a alternativa  que o examinador deseja que seja 
respondida. O gabarito dá como correta a opção D. É certo que a rápida urbanização foi um fator importante 
para explicar o atual estado do saneamento básico brasileiro, mas não podemos esquecer que o estado lastimável no 
qual esse serviço urbano ainda se encontra no Brasil é devido, em grande parte, à incompetência e descaso das 
autoridades públicas brasileiras. 
As outra alternativas não se sustentam, a alternativa D é a menos ruim.. 
 
25. Um boletim divulgado em maio pelo Imazon alerta que o desmatamento na Amazônia 
aumentou 20% entre agosto de 2018 e abril de 2019. Nesse período, o bioma perdeu 2 169 km2 
de floresta. Os estados com maior devastação foram, respectivamente, Pará, Mato Grosso e 
Amazonas.  
(https://oglobo.globo.com/sociedade/desmatamento-na-amazoniaavanca-20-entre-agosto-de-2018-abril-de-2019-
23693010 Adaptado. Acesso em 30.mai.2019) 

 
A partir da leitura da notícia e dos conhecimentos sobre o meio ambiente brasileiro, é correto 
afirmar que o desmatamento 
 
(A) ocorreu principalmente em terras indígenas e em reservas extrativistas. 
(B) esteve associado à expansão de atividades agropecuárias e de extração de madeiras. 
(C) foi praticamente inexistente nos estados fronteiriços da Amazônia. 
(D) pôde ser considerado expressivo, mas com pequenas consequências meteorológicas. 
 
ALTERNATIVA B 
 
A Amazônia, principalmente sua orla sul e leste, é onde se localiza a atual fronteira agrícola brasileira para 
explorações de atividades agropecuárias e extração d emadeira (legal e ilegal). No te que a opção D mos diz que 
não há consequências meteorológicas, contudo é sabido que a floresta é um fator importante para o regime de chuvas 
e regularização do clima de uma forma geral. 
 
26. Leia o relato, feito em 1895, por um jornalista italiano em visita ao estado de São Paulo. 
 
Os colonos da fazenda São Pedro, em Ribeirão Preto, eram normalmente maltratados e 
espancados, além de não poderem sair da fazenda. Recorreram ao cônsul, o qual protestou junto 
à administração, o que não adiantou nada, porque depois dos protestos os maus-tratos foram 
ainda piores. 
(Em Zuleika M. F. Alvim, Brava Gente! Os italianos em São Paulo) 

 
A partir do documento, é correto considerar que, na época e no espaço apresentados, 
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(A) havia um reconhecimento da importante função do imigrante. 
(B) a indisciplina do trabalhador imigrante gerava conflitos. 
(C) a mentalidade escravista ainda prevalecia. 
(D) a produtividade da mão de obra imigrante era muito baixa. 
 
ALTERNATIVA C 
 
A imigração europeia, em especial italiana, para a zona cafeeira de São Paulo, foi importante para a substituição 
da mão de obra escrava após a abolição. Contudo a mentalidade dos fazendeiros ainda era essencialmente 
escravocrata e o imigrante era, de uma forma geral, tratado como escravo branco. 
 
27. A sociedade francesa do Antigo Regime tinha por fundamento a desigualdade. Distinguiam-se 
três ordens ou estados – a primeira: o clero; a segunda: a nobreza; e a terceira: os demais 
membros da sociedade. Destas três ordens ou estados, as duas primeiras eram privilegiadas. 
(Rogério Forastieri da Silva, A Revolução Francesa. Adaptado) 

 
Entre esses privilégios, o clero e a nobreza. 
 
(A) eram os participantes únicos do parlamento. 
(B) detinham os monopólios comerciais no país. 
(C) tinham o direito exclusivo de possuir terras. 
(D) estavam isentos do pagamento de impostos. 
 
ALTERNATIVA D 
 
As ordens privilegiadas no Antigo Regime, na França pré-revolucionária, eram isentas de pagamento de impostos, 
privilégio esse  a que aferravam incondicionalmente e foi uma dos motivos da Revolução Francesa. 
 
28. Assinale a alternativa que apresenta um dos principais efeitos da Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). 
 
(A) A redefinição da ordem mundial em favor das superpotências: Estados Unidos e União 
Soviética. 
(B) A fundação da Liga das Nações, entidade fundamental para garantir a paz mundial desde 
então. 
(C) A ascensão e hegemonia da Europa Ocidental, que passou a comandar o mundo capitalista. 
(D) O início da exploração neocolonial, que atingiu a maior parte dos continentes africano e 
asiático. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Após a devastação causada pela II Guerra Mundial, há o surgimento de duas superpotências: os Estados Unidos, 
líder do mundo capitalista e a União Soviética, líder do mundo comunista. 
A alternativa B está errada, já que uma das consequências da II Guerra Mundial foi a fundação da Organização 
das Nações Unidas (ONU) e não da Liga das Nações, que foi produto da I Guerra Mundial. 
A alternativa C está errada, pois a Europa perdeu sua hegemonia econômica, militar e política após a guerra. 
A alternativa D está errada, pois o período pós-guerra foi marcado pela descolonização da África e Ásia. 
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29. As aquarelas abaixo, Escravo examinado por dois feitores (1770) e Serro Frio (último quartel do 
século XVIII), são da autoria de Carlos Julião. 

 
(Em Lilia M. Schwarcz e Flávio Gomes (orgs), Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos.) 

 
A análise dessas obras permite afirmar que 
 
(A) o extrativismo mineral no Brasil Colônia não gerava grandes lucros por causa da baixa 
produtividade do trabalho escravo. 
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(B) o trabalho escravo, sempre objeto de controle, era fundamental para a exploração mineral no 
Brasil colonial. 
(C) a constante colaboração entre senhores e escravos facilitou a exploração de diamantes e ouro 
nas Minas Gerais. 
(D) apesar da maciça presença de escravos na mineração, o trabalho mais utilizado era a mão de 
obra livre. 
 
ALTERNATIVA B 
 
O período da mineração no Brasil assistiu ao surgimento de uma mão de obra livre seja na mineração, seja nas 
atividades urbanas que se desenvolveram no período; contudo, a exploração das minas se fez essencialmente com a 
mão de obra escrava, principalmente nas grandes lavras. Para evitar contrabando do ouro e diamantes, essa mão de 
obra era ostensivamente vigiada. 
 
30. Ao deixar o governo, deixava claro que pretendia voltar em 1965, apoiado no seu bom 
conceito de estadista, de construtor de Brasília, de democrata de grande prestígio popular. Mas a 
“batata quente” representada pelos graves problemas políticos e econômicos que o padrão de 
desenvolvimento mantido durante os “Cinquenta Anos em Cinco” deixou, queimaria não só as 
pretensões de poder do notável político, como reduziria a cinzas, em 1964, a própria democracia. 
(Ricardo Maranhão. Adaptado) 

 
O texto trata do presidente 
 
(A) João Goulart. 
(B) Getúlio Vargas. 
(C) Jânio Quadros. 
(D) Juscelino Kubitschek. 
 
ALTERNATIVA D 
 
O texto deixa expõe as características e as consequências do governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
 
MATEMÁTICA 
 
31. Em uma escola, os números de alunos das classes A e B são representados por dois números 
naturais consecutivos. Se o dobro do menor desses dois números for adicionado ao triplo do 
maior, o resultado é 173. As classes A e B têm, juntas, 
 
(A) 77 alunos. 
(B) 73 alunos. 
(C) 69 alunos. 
(D) 65 alunos. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Seja a classe A com x alunos e a classe B com y alunos. 
Pelo enunciado do problema podemos montar o seguinte sistema de equações: 
 

1 1

2 3 173 2 3 173

y x x y

x y x y
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Multiplicando a primeira equação por – 2 temos: 
2 2 2

2 3 173

x y

x y

  


 
 

 
Somando ambas as equações membro a membro ficamos com: 
 
5 175

35 e 34

y

y x



 
 

 
Resp.: o total de alunos de ambas as classe é 69. 
 
32. Em um levantamento sobre desmatamento dos biomas brasileiros, 90% do número total de 
pessoas ouvidas consideram o desmatamento como um tema de grande importância, mas 
somente 40% das pessoas que consideram o tema de grande importância procuram se informar 
sobre o assunto. Se 720 pessoas afirmaram procurar informações sobre desmatamento, então o 
número total de pessoas ouvidas nesse levantamento foi 
 
(A) 1 800. 
(B) 1 850. 
(C) 2 000. 
(D) 2 050. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Seja p o total de pessoas ouvidas, logo: 
 
0,4 0,9 720

0,36 720

720
2.000

0,36

p

p

p

  

 

 

 

 
Resp.: O total de pessoas ouvidas foi 2.000. 
 
33. Após completar o álbum da Copa América, Alex distribuiu todas as figurinhas repetidas que 
ainda tinha. Deu a quarta parte do total para Beto, e a terça parte das figurinhas restantes, para 
Caio. Em seguida, terminou a distribuição entregando as últimas, 14 figurinhas para Denis. Na 
distribuição feita por Alex, Caio recebeu 
 
(A) 6 figurinhas. 
(B) 7 figurinhas. 
(C) 9 figurinhas. 
(D) 11 figurinhas. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Seja x o total de figurinhas repetidas de Alex, logo: 
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1 3
14

4 3 4

3 3 168 12

12

6 168

28 figurinhas

3 3 28
A parte dada a Caio é 7 figurinhas

12 12

Denis
Beto Caio

x
x x

x x x

x

x

x

    

  






 

 

 
Resp.: Caio recebeu 7 figurinhas. 
 
 
34. Considere três notas, a, b, c, referentes, respectivamente, a três provas de Matemática feitas 
por Fábio, tais que a + b = 13, a + c = 17 e b + c = 14. A diferença entre a maior e a menor 
dessas notas é igual a 
 
(A) 3. 
(B) 4. 
(C) 5. 
(D) 6. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Montando o sistema de equações com os dados do problema: 
 

13

17

14

a b

a c

b c

 


 
  

 

 
Pela análise do sistema, vemos que a maior nota é c e a menor nota é b. 
Multiplicando a primeira equação por –1 e somando-as: 
 

13

17

a b

a c

   


 
 

 
17 13 4c b     

 
Resp.: A soma das maior com a menor nora dá 4. 
 
 
35. Uma malha quadriculada, formada por quadradinhos congruentes de 2,5 cm de lado, 
preenche totalmente uma folha retangular, cuja medida do comprimento é igual ao dobro da 
medida da largura, conforme figura, com medidas em centímetros. 
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Se a folha retangular tem 180 cm de perímetro, então o número de quadradinhos da malha é 
 
(A) 216. 
(B) 244. 
(C) 266. 
(D) 288. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Temos que: 
 
2 2 180

6 180

30 cm

x x x x

x

x

   





 

 
A área da folha será dada por: 
 

2

2

2 2

2 30 1.800 cm²

folha

folha

A x x x

A

  

  
 

 
Essa área é igual à área de todos os quadradinhos de 2,5 cm de lado que essa folha contém, portanto: 
 

21.800 2,5

288 quadradinhos

n

n

 


 

 
Resp.: A folha possui 288 quadradinhos de 2,5 cm de lado. 
 
36. Para participar de uma competição ciclística, Ives e Jonas realizam treinamentos em uma 
mesma pista circular. Com ritmos constantes, Ives completa 4 voltas na pista a cada 3 minutos, e 
Jonas completa 6 voltas na pista a cada 5 minutos. Mantendo-se os respectivos ritmos, sem 
interrupções, no mesmo tempo gasto por Ives para completar 80 voltas, Jonas terá completado 
 
(A) 60 voltas. 
(B) 64 voltas. 
(C) 68 voltas. 
(D) 72 voltas. 
 
ALTERNATIVA D 
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Se Ives completa 4 voltas em 3 minutos, 80 voltas serão completadas 60 minutos. 
Daí, se Jonas completa 6 voltas em 5 minutos, em 60 minutos ele completará 72 voltas. 
 
Resp.: Jonas terá completado 72 voltas. 
 
 
37. Kleber recebeu uma bonificação de determinado valor, e aplicou da quantia recebida a juro 
simples, à taxa de 1,2% ao mês, durante  8 meses. Se o valor recebido de juros, ao final da 
aplicação, foi igual a R$ 1.920,00, então o valor total do bônus recebido por Kleber foi igual a 
 
(A) R$ 30.000,00. 
(B) R$ 25.000,00. 
(C) R$ 20.000,00. 
(D) R$ 15.000,00. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Temos que: 
 

100

2
1,2 8

192.00031.920 192.000 6,4 30.000
100 6,4

C i t
j

C

C C C

 


  

      

 

 
Resp.: Kleber recebeu R$ 30.000,00 de bônus. 
 
38. Considere uma reta numérica, na qual as letras indicadas representam números inteiros. 
 

 
 

A operação 
3 2

D A C B        
      

      
 tem como resultado 

(A) 30. 
(B) 10. 
(C) – 30. 
(D) – 40. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Da reta, tiramos que: 
 
A = 10      B = 60      C = –20      D = –40 
 
Substituindo esses valores na expressão fornecida: 
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40 10 20 60

3 2

30 40

3 2

10 20 30

          
      

      

   
   

   

   

 

 
Resp.: O valor da expressão é –30. 
 
 
39. Na figura, com dimensões especificadas em metros, o jardim representado pelo quadrilátero 
ABCD foi dividido em dois canteiros, I e II, pelo segmento KC. 

 
Sabendo-se que o triângulo KBC é retângulo, a área do canteiro II é igual a 
 
(A) 108 m2. 
(B) 88 m2. 
(C) 72 m2. 
(D) 54 m2. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Aplicando-se o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo BKC: 
 

     

 

 

 

2 2 2

2
2 2

2

2

15 9

225 81

144

12 m

BC KC KB

KC

KC

KC

KC

 

 

 





 

 
Num triângulo retângulo, sua área é dada pela metade dos produtos dos catetos: 
 

2

9 12
54 m²

2

II

II

KB KC
A

A





 

 

 
Res.: A área solicitada é 54 m². 
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40. Dois motoristas, Leandro e Mário, fizeram o percurso da cidade A para a cidade B pela 
mesma estrada. Leandro percorreu a metade do trajeto total e parou no ponto P. Mário percorreu 

3

8
 do trajeto total e parou no ponto Q. Se a distância entre os pontos P e Q é de 40 km, então a 

distância entre as cidades A e B é igual a 
 
(A) 320 km. 
(B) 300 km. 
(C) 280 km. 
(D) 260 km. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Seja x o percurso total entre as cidades A e B. temos o seguinte esquema; 
 

 
 

2

3

8

40 km

x
AP

AQ x

QP







 

 
Logo: 
 
3

40
8 2

6 640 8

16

2 640

320 km

x
x

x x

x

x

 

 





 

 
 
Resp.: A distância entre as cidades A e B é 320 km. 
 
41. Na figura estão indicadas, em centímetros, as medidas de comprimento e de largura de uma 
placa metálica de formato retangular. 

 
Se a área dessa placa é de 125 cm2, então a medida do seu comprimento é 
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(A) 10 cm. 
(B) 12,5 cm. 
(C) 15 cm. 
(D) 18,5 cm. 
 
ALTERNATIVA B 
 
A área de um retângulo é dada pelo produto de seus lados, então: 
 

 

   

2

2

2,5 125

2,5 125 0

2,5 4 1 125

506,25

2,5 506,25

2

2,5 22,5

2

10

x x

x x

x

x

x

  

  

     

 

 


 




 

 
 
Logo, o comprimento será 10 + 2,5 = 12,5 m 
 
Resp.: O comprimento da placa metálica é 12,5 m. 
 
 
42. Pelo teorema de Tales, existe uma razão entre a altura de um objeto e o comprimento da sua 
sombra, que é a mesma para diferentes objetos, em um mesmo local e instante. Na situação da 
figura, os extremos da sombra de um poste e de uma torre coincidem (ponto S). 
 

 
Se o poste tem 6 m de altura, então a altura da torre é 
 
(A) 20 m. 
(B) 22,6 m. 
(C) 28,8 m. 
(D) 30 m. 



                           Resolução – Prova Colégio Juarez Wanderley - 2019 
 

25 

 

ALTERNATIVA C 
 
Levando em conta a informação fornecida, podemos escrever: 
 

   (h)

   (c)

6

5 24

5 144

28,8 m

altura do poste
k

comprimento da sombra

h

h

h









 

 
Resp.: A altura do poste é 28,8 m. 
 
43. O retângulo ABCD mostrado na figura tem área representada pela expressão algébrica (54 – 
6x2). 

 
A expressão algébrica que está representada na figura pela letra m é: 
 
(A) 2 (3 – x) 
(B) 3 + x 
(C) 2(3 + x) 
(D) 2(9 + x) 
 
ALTERNATIVA C 
 
Sabemos que a área do retângulo é dada pelo produto de seus lados, logo: 
 

 

 
 

   
 

2

2
2

m 9 3 54 6

6 9 2 3 354 6
2 3

9 3 3 3 3

x x

x x xx
m x

x x x

   

     
     

   

 

 

Resp.: A expressão para m é 2  (3 – x).  
 
 
44. Representadas em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, as retas r e s 

intersectam-se no ponto P(x, y), que é solução do sistema 
2 3

2 3

x y m

x y n

 


 
 . 
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Os valores de m e n são, respectivamente, 
 
(A) 0 e 12. 
(B) 12 e 0. 
(C) 9 e 0. 
(D) 0 e 9. 
 
ALTERNATIVA B 
 
O sistema cartesiano mostrado tem como solução as seguintes coordenadas:  x = 3 e y = 2. Portanto: P (3, 2).  
Substituindo os valores de x e y no sistema: 
 
2 3 m

2 3 3 2 m

m 12

2 3 n

2 3 3 2 n

0

x y

x y

n

 

   



 

   



 

 
Resp.: m = 12 e n = 0 
 
 
45. A figura mostra uma medalha circular posicionada no interior de uma caixa de base quadrada, 
confeccionada especialmente para a guarda da medalha. 
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Sabe-se que a área da base da caixa é de 46,24 cm2, e que a medida do lado da base é de 8 mm 
maior que o diâmetro da medalha. A área da região circular (medalha) é 
 
(A) 9π cm2. 
(B) 18π cm2. 
(C) 24π cm2. 
(D) 36π cm2. 
 
ALTERNATIVA A 
 
Sendo d o diâmetro da medalha e ℓ o lado da caixa, podemos escrever:  0,8 cm       (I)d   

 

Por outro lado, sendo a caixa quadrada seu lado é dado por: 46,24 6,8 cm  . 

 

Substituindo esse resultado em I: 
0,8 6,8

6 cm²

d

d

 


 

 
Cálculo da área da medalha: 

2 26
9  cm²

4 4

d
A

 


 
    

 

Resp.: A área da medalha é 9 cm². 
 
46. Na figura, o ponto O é a origem de um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, e um 
dos vértices do retângulo OABC, sendo C(0, 4) um outro vértice. 

 
Se a área da região retangular OABC é de 32 unidades de área, então as coordenadas dos pontos 
A e B são, respectivamente, 
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(A) A(8, 0) e B(8, 4). 
(B) A(0, 8) e B(4, 8). 
(C) A(9, 0) e B(4, 9). 
(D) A(0, 9) e B(9, 4). 
 
ALTERNATIVA A 
 
Se a área de OABC é 32 u.a. e OC = 4 u., logo OA = 8 u. Conclui-se que:    A (8,0) e  B (8,4). 
 
Resp.: As coordenadas do vértice A é A (8,0) e as do vértice B  é B (8,4). 
 
47. Uma praça tem formato circular e seu diâmetro mede 120 m. Taís e Júlia partem de um 
mesmo ponto T e caminham em torno dela, em sentidos contrários, e param ao se encontrarem. 
Nesse momento, Taís havia  percorrido 251,2 m. Usando π = 3,14, é correto afirmar que no 
momento do encontro entre elas, Júlia havia percorrido 
 
 
(A) 105,6 m. 
(B) 115,2 m. 
(C) 125,6 m. 
(D) 135,2 m. 
 
ALTERNATIVA C 
 
Temos que: 
distância que Taís percorre + distância que Júlia percorre = comprimento da circunferência  
 

2

251,2 2 3,14 60

376,8 251,2

125,6 m

T J praça

J

J

J

d d r

d

d

d

   

   

 



 

 
Resp.: Júlia percorreu 125, 6 m até encontrar Taís. 
 
48. Cada uma das letras gregas α, β, γ, envolvidas nas operações a seguir, tem um valor dado por 
um número inteiro. 
α × 4 = 20 
β × α = 15 
γ + β – a = – 10 

Nessas condições, 
α β

β γ




é igual a: 

(A) 
8

5
  

(B) 
8

11
  

(C) 
8

11
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(D) 
8

5
 

 
 
ALTERNATIVA C 
 
Pelas informações do problema, tiramos rapidamente que: 
 

 = 5   = 3   = –8 
 

 

α β 5 3 8

β γ 3 8 11

 
 

  
 

 

Resp.: A expressão tem valor 
8

11
. 

 
49. O suco contido em uma jarra preenchia 80% da sua capacidade total, que é de 2,88 litros. 
Todo o suco foi distribuído em 9 copos iguais, preenchendo-os totalmente, sem transbordar, e 
em um décimo copo, também igual aos demais, preenchendo 60% da sua capacidade. Desse 
modo, é correto afirmar que a quantidade de suco depositada no décimo copo foi de 
 
(A) 180 mL. 
(B) 168 mL. 
(C) 156 mL. 
(D) 144 mL. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Sendo v  o volume de cada um dos copos, podemos escrever a seguinte equação: 
 

60 80
9 2.880

100 100

3
9 2.340

5

45 3 11.520

48 11.520

240 m

v v

v v

v v

v

v

    

 

 





 

 

A quantidade depositada do décimo copo é 
60 3 3

240 144 m
100 5 5

v v      . 

 
 
Resp.: O décimo copo recebeu 144 mℓ. 
 
 
 
 
50. Observe as informações contidas na ilustração a seguir. 
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De acordo com as informações, o número total de hectares desmatados na floresta Amazônica na 
primeira quinzena  de maio de 2019 foi igual a 
 
(A) 7 120. 
(B) 6 840. 
(C) 6 480. 
(D) 5 960. 
 
ALTERNATIVA B 
 

A área total desmatada será dada por: 19 ha/h 24 h/dia 15 dia 6.840 hadesmatadaA     . 

 
Resp.: A área desmatada na Amazônia no período considerado foi de 6.840 ha. 
 
CIÊNCIAS NATURAIS 
 
51. Por meio de ações de revegetação, cada vez mais tem sido realizada no Brasil a recuperação 
de áreas degradadas. Essa atividade é feita, na maioria das vezes, em atendimento a exigências de 
órgãos públicos como condição para obtenção de licenciamento ambiental. A revegetação 
promove a reintrodução de espécies nativas que possam servir de abrigo e de fonte de 
alimentação da fauna. 
Esse tipo de atividade é importante ambientalmente, pois permite 
 
(A) utilização da área para projetos de urbanização e construção de edifícios, contribuindo para o 
desenvolvimento regional. 
(B) que se inicie um processo de dispersão natural de sementes, por meio da fauna que passará a 
existir no local. 
(C) ocorrência de erosão dos solos e extinção de fontes de água, que na maioria das vezes se 
encontra contaminada. 
(D) manutenção do microclima que contribui para a perda de biodiversidade, situação 
fundamental para o equilíbrio ecológico. 
 
ALTERNATIVA B 
 
Como o texto informa, a regevetação é importante para recuperação de áreas ambientalmente degradadas, com isso, 
possibilita a manutenção da fauna local e uma se suas consequências é a dispersão de sementes das espécies vegetais 
com o auxílio dessa fauna. 
 
52. Um dos maiores problemas da agricultura está relacionado à falta de informação, já que 
grande parte das decisões do produtor rural são tomadas com base na intuição, resultando em 
desperdícios e altos custos. Com base nisso, startups (empresas da área de tecnologia) voltadas ao 
agronegócio desenvolveram aplicativos que permitem monitorar e integrar dados da lavoura, 
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gerando informações que auxiliam na tomada de decisões em relação à irrigação, a pragas, a 
doenças, ao plantio e à colheita. 
Considerando uma agricultura moderna e sustentável, o uso desses aplicativos permite ao 
agricultor 
 
(A) a alternância entre controle químico controlado com inseticidas e controle biológico de 
insetos-praga. 
(B) uso alternativo e rotativo de defensivos químicos de forma intensiva como técnica de 
proteção da lavoura.  
(C) aumentar a pressão ao meio ambiente e melhorando a qualidade de vida dos produtores 
agrícolas. 
(D) a implantação de práticas de controle de pragas por meio da eliminação de vegetais dos quais 
elas se alimentam. 
 
 
ALTERNATIVA A 
 
O texto é autoexplicativo, pois os softwares desenvolvidos permitem tomar decisões mais racionais no tocante a uso 
de inseticidas e controle biológico de pragas. 
 
 
53. Observe a fotografia a seguir. 

 
Ela mostra um abutre-fouveiro, uma espécie vital para o seu ecossistema. Ele aparece abrindo as 
suas asas para demonstrar domínio do seu território, e proteger uma carcaça de um javali, animal 
que se alimenta de raízes, frutos, castanhas e sementes, entre outros alimentos. “Eles podem 
detectar e despedaçar uma carcaça em poucos minutos – o que inibe a proliferação de agentes 
patogênicos e reduz a necessidade de tratarmos ou incinerarmos restos de animais, assim como 
evita que emitemos milhares de toneladas de dióxido de carbono”, explicou Pilar Vidal, a autora 
da fotografia. 
(https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2019/03/concurso-de-fotos--da-natureza-da-chance-para-
ecologistas-se-expressarem.html) 

 
Considerando a fotografia e as informações do texto, a relação ecológica entre esse animal e 
outros de sua espécie, e sua função em uma cadeia alimentar, são, respectivamente, 
(A) competição e consumidor primário. 
(B) predação e consumidor terciário. 
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(C) protocooperação e decompositor. 
(D) competição e consumidor secundário. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Em relação aos animais de sua espécie, o abutre-fouveiro tem uma relação de competição, já que ele demarca 
terreno para evita que outros tenham acesso ao seu alimento. Em relação à cadeia alimentar, o abutre-fouveiro é 
consumidor secundário, já que o javali é consumidor primário. 
 
54. Ainda caçadas em algumas regiões do planeta, as baleias realizam um papel muito importante 
no ambiente marinho. Por meio de deslocamentos verticais, esses animais reciclam nutrientes que 
se encontram no fundo oceânico trazendo-os para a superfície. Além disso, as baleias têm o 
hábito de eliminar fezes em locais próximos da superfície, conforme ilustração seguir. 

 
(https://marsemfim.com.br/baleias-e-funcoesno-ecossistema-marinho-voce-conhece. Adaptado) 

 
Esse comportamento das baleias resulta em um aumento da população de fitoplâncton nos locais 
onde vivem, contribuindo para o 
 
 (A) aumento da produtividade primária e aumento da retirada de carbono do ar atmosférico. 
(B) crescimento da população de algas e diminuição da produção de oxigênio na água do mar. 
(C) aumento da acidez da água do mar, aumento da taxa respiratória e diminuição da 
concentração de gás carbônico. 
(D) crescimento das populações de consumidores com o consequente aumento da poluição local. 
 
ALTERNATIVA A 
 
As fezes da baleia e os nutrientes trazidos por ela do fundo oceânico permitem a proliferação de fitoplâncton, que 
realiza fotossíntese e a consequente retirada de dióxido de carbono da atmosfera. 
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55. Na ilustração a seguir, estão representadas as fases iniciais do desenvolvimento de um ser 
humano. Nela, verifica-se a ocorrência de fecundação (1) e início das sucessivas divisões celulares 
(2). 

 
Seguindo a sequência de desenvolvimento e organização do corpo humano, a fase 3 representa 
 
(A) os sistemas especializados, que formam o nosso corpo. 
(B) as moléculas orgânicas, que irão realizar suas funções. 
(C) as células diferenciadas que formarão os tecidos. 
(D) os órgãos, que formam os tecidos especializados do corpo. 
 
ALTERNATIVA C 
 
A fase 3 esquematiza a formação de células que se diferenciarão para formar os tecidos. 
 
56. A zika é uma das mais temidas infecções do mundo porque causa microcefalia e uma série de 
malformações em bebês, além de distúrbios neurológicos em adultos. Em relação a essa doença, 
são apresentadas as afirmações a seguir. 
 
(1) Desde a epidemia de 2015, numerosos grupos de pesquisa buscam desenvolver uma vacina, 
até agora sem sucesso. 
(2) Chamou a atenção dos cientistas o fato de haver mais casos de microcefalia e da chamada 
síndrome da zika congênita no Nordeste, onde a cobertura vacinal contra a febre amarela não 
chega a 5% na maioria dos estados. E também que os casos de zika diminuíram depois que a 
epidemia de febre amarela emergiu em 2017 e foram iniciadas campanhas de vacinação contra a 
febre amarela no Sudeste. 
(3) A vacina da febre amarela poderia proteger contra a infecção pelo vírus zika. 
(4) O trabalho realizado com camundongos, que foram imunizados e depois infectados pelo zika, 
mostrou que o cérebro dos animais vacinados apresentou baixíssima concentração de vírus e 
nenhum sinal da doença, em contraste daqueles não imunizados. 
(oglobo.globo.com.março de 2019. Adaptado) 

 
Considerando as etapas do método científico, no que diz respeito a essa doença, e as afirmações 
feitas, conclui-se que a parte do texto indicado pelo número 
 
(A) 1 corresponde à hipótese. 



                           Resolução – Prova Colégio Juarez Wanderley - 2019 
 

34 

 

(B) 2 corresponde à observação. 
(C) 3 corresponde à experimentação. 
(D) 4 corresponde ao problema. 
 
ALTERNATIVA B 
 
A hipótese é uma tentativa de explicação de um fenômeno que necessita de experimentação para ser validada., o 
que não ocorre em 1. 
A afirmação 3 corresponde a uma hipótese e não à experimentação. 
A afirmação 4 corresponde a uma experimentação e não aos problema. 
A alternativa 2 se caracteriza como uma observação. 
 
57. Considere a ilustração a seguir, na qual estão representadas as interações de um vegetal com o 
ambiente. 

 
Com relação aos processos representados no esquema, é correto afirmar que 
 
(A) em (1), a substância absorvida encontra-se no estado líquido e dissolve os íons representados 
pelos nutrientes (2). 
(B) em (3), a energia térmica é utilizada pela planta para a realização da fotossíntese (4), 
absorvendo (5) do ambiente. 
(C) de (5) até (8), as substâncias representadas pelos fenômenos envolvidos encontram-se todas 
no estado gasoso. 
(D) de (1) até (8), as substâncias, ao circularem pela planta, absorvem energia térmica e mudam 
de estado físico. 
ALTERNATIVA A 
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A água (1) é absorvida do solo , pela planta, no estado e é utilizada para dissolver os íon também absorvidos do 
solo. 
 
58. Considere os seguintes fenômenos: 
 
1. destilação do petróleo originando gasolina; 
2. ação de enzima digestiva sobre proteína originando aminoácido; 
3. mastigação de um alimento; 
4. troca gasosa que ocorre no pulmão humano. 
 
São exemplos, respectivamente, de transformação física e transformação química os fenômenos 
de números 
 
(A) 1 e 3. 
(B) 2 e 4. 
(C) 3 e 2. 
(D) 4 e 1. 
 
ALTERNATICA C 
 
Destilação do petróleo é um fenômeno físico. 
Enzimas digestivas agindo numa proteína e quebrando-a em aminoácidos é um fenômeno químico. 
Se considerarmos apenas o fato mecânico da mastigação, ela é um fenômeno físico; contudo, é difícil para uma 
aluno não associá-la à insalivação simultânea que ocorre. A insalivação permite a quebra das moléculas de amido 
em glicose que é um fenômeno químico.  
Claro que o aluno tem direitos desse raciocínio já que o examinador exige que ela saiba o que é um aminoácido! 
Trocas gasosas são fenômenos físicos. 
 
59. O gráfico a seguir representa a solubilidade do oxigênio (O2) na água em função da 
temperatura. 

 
Em um lago, a temperatura média da água foi medida nas quatro estações do ano, na superfície e 
em profundidade de 30 m. Os resultados encontram-se na tabela a seguir. 
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Considerando as informações, a época do ano em que o oxigênio (O2) apresenta maior 
solubilidade na água desse lago é 
 
(A) no verão. 
(B) no outono. 
(C) no inverno. 
(D) na primavera. 
 
ALTERNATIVA C 
 
O gráfico fornecido mostra que quanto menor a temperatura da água, maior a solubilidade do gás oxigênio nela. 
No inverno, a temperatura da água é a mais baixa, portanto, nessa estação há maior solubilidade desse gás em 
água. 
 
60. O Sol é uma estrela em cuja superfície ocorre uma reação nuclear que libera uma enorme 
quantidade de energia distribuída, então, a todo o sistema solar. Essa reação nuclear origina o 
Vento Solar, fenômeno que corresponde à emissão de partículas subatômicas como elétrons, 
prótons e nêutrons. Essas partículas sofrem uma aceleração provocada pelas reações 
termonucleares do Sol e são disparadas em todas as direções, podendo atingir a Terra com 
velocidades de 400 a 800 km/s. Sabendo-se que a distância entre a Terra e o Sol é de, 
aproximadamente, 150 000 000 km, e, considerando a velocidade média dessas partículas igual a 
500 km/s, o tempo demorado para que elas atinjam a Terra será igual a 
 
(A) 300 000 min. 
(B) 50 000 s. 
(C) 30 000 s. 
(D) 5 000 min. 
 
ALTERNATIVA D 
 
Temos que: 

7
2

7
5

2

15 10
5 10

15 10
3 10  s 300 s 1.000 s 5.000 min

5 10

média

S
v

t

t

t


 



 




      



 

 
OBS.: Essa questão deveria ser anulada, já que noções de velocidade. tempo e distancia 
foram retiradas do programa da prova de 2019, turma 2020. 


