
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

LEIA COM MUITA ATENÇÃO 
 

 
1. Esta prova contém 20 questões, cada uma com 5 alternativas, das quais 

somente uma é correta. Assinale, no cartão de respostas, a alternativa que 
você julgar correta. 

 
2. Será anulada a questão em que for assinalada mais de uma alternativa ou 

que estiver totalmente em branco. Assinale apenas uma alternativa para 
cada questão. 

 
3. Assinale a resposta preenchendo totalmente, a tinta (azul ou preta), o 

respectivo alvéolo, com o cuidado de não lhe ultrapassar o espaço. Não 
assinale as respostas com um X, pois essa sinalização não será 
considerada. Não use lápis ou caneta vermelha, em hipótese alguma, para 
assinalar as respostas. 

 
 

EXEMPLO DE PREENCHIMENTO: 
 
   Marcação correta   Incorreta    Respostas  01   
          02 
          03 
          04 

 
 

4. Não rasure nem amasse a folha de respostas. Não escreva nada no cartão 
de respostas fora do campo reservado. 
 

5. A duração da prova é de 1h30, não havendo tempo suplementar para marcar 
as respostas. 

 
6. É terminantemente proibido retirar-se do local da prova antes de decorridos 

30 minutos após o início, qualquer que seja o motivo. 
 

7. Qualquer dúvida solicite a presença do fiscal de classe. 
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1) Leia a letra de música abaixo. 

   A gíria é a cultura do povo
             Bezerra da Silva

Toda hora tem gíria no asfalto e no morro 
Porque ela é a cultura do povo (refrão)

Pisou na bola, conversa fiada, malandragem 
Mala sem alça, é o rodo, tá de sacanagem 
Tá trincado, é aquilo, se toca vacilão 
Tá de bom tamanho, otário, fanfarrão 

[...]
Se liga no papo, maluco, é o terror 
Bota fé compadre, tá limpo, demorou 
Sai voado, sente firmeza, tá tranquilo 
Parei contigo, contexto, baranga, é aquilo
Tá ligado na fita, tá sarado 
Deu bode, deu mole, qualé, vacilou 
Tô na área, tá de bob, tá bolado 
Babou a parada, mulher de tromba, sujou 

[...]
Sangue bom tem conceito, malandro e o cara aí 
Vê me erra boiola, boca de siri 
Pagou mico, fala sério, tô te filmando 
É ruim hem! O bicho tá pegando 

Não tem caô, papo reto, tá pegado 
Tá no rango mané, tá lombrado 
Caloteiro, carne de pescoço, paga pau 
Tô legal de você sete-um, gbo, cara de pau

   Disponível em: < https://www.letras.com.br/bezerra-da-silva/a-giria-e-cultura-do-povo>. Acesso em: 5 mai. 2018.

Tendo em mente o conceito de variantes linguísticas e associando-o à letra de Bezerra da Silva, pode-se 
considerar correta a seguinte afirmação:

a)  A música demonstra a variante regional, usando somente expressões das regiões norte e nordeste do Brasil. 
b) Há uma grande inadequação de linguagem na música, pois as palavras usadas são muito informais e 

desconhecidas de muitos, o que impossibilita a compreensão do texto. 
c) O autor traz expressões usadas, há muitos anos, em diversos lugares do país, como demonstração da variante 

sociocultural.
d) Por ser chamada de “cultura do povo”, a gíria só é usada por pessoas com baixa escolarização, que 

desconhecem a norma culta.
e) O texto é uma grande ilustração da variante histórica, pois mostra como a língua era usada nos morros e na 

cidade do Rio de Janeiro no século passado.   
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2) Leia o fragmento da crônica “Eu 2018”, de Antonio Prata, e responda à pergunta.

Ontem à noite, impelido pela desolação, me pus a refletir sobre os rumos da pátria, [...], decidi me lançar 
candidato a presidente. A ideia ainda é nova, falta criar um programa de governo, mas já adianto aqui algumas 
propostas, nascidas do conluio quase sempre profícuo entre o lúpulo e a divagação.

Reforma tributária. É sabido que nossa engenharia tributária é velha, injusta e ineficiente. Desestimula a 
economia e encoraja a sonegação. Temos que pensar nos impostos com a cabeça no século 22, não no 19. Por 
isso minha primeira proposta é uma ideia roubada do brilhante pensador Daniel Bramatti: a taxação de selfies. 
Digamos, R$ 0,10 por selfie. Se houver pau de selfie envolvido, R$ 1. Foto de comida terá que pagar 5% do valor 
do prato mais os 10% do serviço.

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2018/03/eu-2018.shtml

Assinale a alternativa em cuja imagem há uma clara referência à principal crítica do autor sobre um marcante 
elemento da atualidade relacionado a elementos de épocas mais distantes.

a)        d)

                  
https://www.arquivoti.net/conheca-3-aplicativos-
 excelentes-para-tirar-foto-selfie                http://bbs.chinadaily.com.cn/forum.php?

          mod=viewthread&tid=1888307

b)        e)

                 
            

        
c)

            
          http://rebrn.com/re/extreme-photography-322623/

https://www.google.com.br/search?q=old+photog
rapher&rlz=1C1GGRV_enBR751BR751&tbm=isc
h&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi82
NS8vt_aAhWDhpAKHbdKDrUQsAQIJg&biw=853

&bih=595#imgrc=blNsh_6IRoG73M:

http://www.rediff.com/getahead/report/selfie-
daredevil-wu-yongning-dies-but-extreme-selfie-

madness-lives-on/20171214.htm
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3) Leia os parágrafos 1, 2 e 3 e os fragmentos poéticos A, B e C abaixo.

Parágrafo 1:
Desertos cobrem quase um quinto da superfície da Terra. Toneladas de areia marrom densamente compactada 

encontram-se nas dunas e planícies que se estendem por quilômetros. Cactos espinhosos pontilham a paisagem. 
Serpentes venenosas e lagartos com chifres escondem-se ao longo do dia nas poucas sombras e na menor 
escuridão que conseguem encontrar. Durante o dia, o sol, como um forno em sua potência máxima, assa o chão 
impiedosamente. À noite, um frio extremo suga todo o calor da terra e de seus habitantes. Com pouca água ou até 
mesmo sem água nenhuma, a chance de sobrevivência é mínima.

Parágrafo 2:
Os desertos compõem quase um quinto da superfície da Terra. A areia, em tons que vão do castanho-claro ao 

dourado, dança com o vento, formando dunas e outros graciosos desenhos naturais em toda a paisagem. Os cactos 
aguardam o primeiro sinal de chuva para florescerem. As sementes e as raízes estão sempre no chão, à espera de 
água. Ao longo do dia, cobras e lagartos aquecem-se ao sol ou procuram abrigo sob as rochas. As noites frescas 
são um alívio para o calor. Com pouca água ou até mesmo sem água nenhuma, os animais escondem-se nas 
plantas para encontrar umidade.

Parágrafo 3:
Os desertos abrangem quase um quinto da superfície da Terra. Vastos trechos de areia formam uma paisagem 

isolada e estéril. O infinito mar de areia muda constantemente com o vento em uma cena desolada. A escassa 
folhagem habita o ambiente austero e vazio. A terra erma suporta pouca vida. Cobras e lagartos procuram comida 
para existirem apenas. O calor extremo do dia murcha a terra, tornando-a infértil e seca. A noite é fria. Com pouca 
água ou até mesmo sem água nenhuma, sobreviver é raro.

Traduzido e adaptado de https://www.smekenseducation.com/Word-Connotations-Convey-Tone-i.html. Acesso: 28/4/18

Trecho A:
A Esperança não murcha, ela não cansa,
Também como ela não sucumbe a Crença,
Vão-se sonhos nas asas da Descrença,
Voltam sonhos nas asas da Esperança.

    Augusto dos Anjos

Trecho B:
Que minha solidão me sirva de companhia.
que eu tenha a coragem de me enfrentar.
que eu saiba ficar com o nada
e mesmo assim me sentir
como se estivesse plena de tudo.

    Clarice Lispector

Trecho C:
Se é o medo que te move
não se mexa: fique onde está!
se é o ódio que te inspira
não respire o ar viciado deste lugar
se é o medo que te move
não se mexa: fique onde está!
se é o ódio que te inspira
não respire o ar viciado deste lugar
eu tenho medo do medo que as pessoas têm
eu tenho medo do medo que as pessoas têm

    Engenheiros do Hawaii

Os parágrafos 1, 2 e 3 descrevem o deserto de três maneiras diferentes, causando, a seu modo, três impressões 
diferentes no leitor. Assinale a alternativa que associa adequadamente a impressão que cada parágrafo sobre o 
deserto causa no leitor ao tema de cada fragmento poético.

a)  1 e A      d)  2 e A
b)  1 e C      e)  3 e A
c)  2 e C
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4)  Leia o texto abaixo para responder à próxima questão:

  Se eu não te amasse tanto assim
     Paulo Sergio Valle / Herbert Vianna

Meu coração, sem direção
Voando só por voar
Sem saber onde chegar
Sonhando em te encontrar
E as estrelas
Que hoje eu descobri
No seu olhar
As estrelas vão me guiar
Se eu não te amasse tanto assim
Talvez perdesse os sonhos
Dentro de mim
E vivesse na escuridão
Se eu não te amasse tanto assim
Talvez não visse flores
Por onde eu vim
Dentro do meu coração
Hoje eu sei, eu te amei
No vento de um temporal
Mas fui mais, muito além
Do tempo do vendaval
Nos desejos
Num beijo
Que eu jamais provei igual
E as estrelas dão um sinal
Se eu não te amasse tanto assim
Talvez perdesse os sonhos
Dentro de mim
E vivesse na escuridão
Se eu não te amasse tanto assim
Talvez não visse flores
Por onde eu vim
Dentro do meu coração

 

Analisando as formas verbais utilizadas no texto, pode-se afirmar que: 

a) os verbos que estão no pretérito imperfeito do subjuntivo foram usados para demonstrar ações hipotéticas 
e incertas.

b) foram utilizados somente verbos no presente do indicativo, uma vez que o texto trata de ações praticadas pelo 
eu lírico no momento atual. 

c) o uso do imperativo acontece para demonstrar que o eu lírico dá a si mesmo algumas ordens em um momento 
de autorreflexão. 

d) há verbos conjugados no pretérito mais-que-perfeito do indicativo, pois o texto trata de ações que o eu lírico 
realizava no passado, mas não realiza mais. 

e) houve o uso do gerúndio logo no início do texto para destacar algumas ações finalizadas, concluídas, para que, 
a partir daí, fossem mostrados os desejos do eu-lírico para o futuro.
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5)  Leia o texto abaixo e responda à questão: 

Alfabeto de emojis
Antônio Prata

“Paradoxalmente” —escreverá um historiador em 2218— “foi a disseminação da escrita como principal forma de 
comunicação o que criou as condições para a sua própria morte”. O alfabeto latino, este fantástico conjunto de 26 
letras [...] começou sua lenta caminhada em direção ao brejo em setembro de 1982.

Foi ali, não muito depois da derrota do Brasil para a Itália de Paolo Rossi, que o cientista da computação Scott 
Fahlman sugeriu a colegas de Carnegie Mellon University, com os quais se comunicava online, usarem   :-) para 
distinguirem as piadas dos assuntos sérios. Mal sabia o tal Scott que aquela inocente boca de parêntese era o 
protótipo da goela que viria a engolir quase 3.000 anos de alfabeto como se fosse uma sopa de letrinhas.

Os emoticons se espalharam pelo mundo com o ICQ, os chats e, principalmente, os celulares, mas nem todos 
os seres humanos aderiram imediatamente à moda. Alguns se recusaram por conservadorismo, alguns, por uma 
burrice gráfica atávica que os impedia de compreender as imagens [...].

Emoticons foram o início do fim, mas só o início. O coaxar dos sapos no brejo começou a incomodar mesmo 
com a chegada dos emojis. Confesso que, de novo, demorei pra entrar na onda. Desta vez não por burrice, mas 
por senso do ridículo. Quando que um adulto como eu iria mandar pra outro adulto um “smile” bicudo soltando um 
coração pelo canto da boca, como se fosse uma bola de chiclete? Nunca! “Nunca”, no caso, revelou-se estar a 
apenas uns cinco anos de distância da minha indignação.

Hoje eu mando coração pulsante pra contadora que me lembrou dos documentos do IR, mando John Travolta de 
roxo pro amigo que me pergunta se está confirmado o jantar na quinta e, se eu pagasse imposto sobre cada joia que 
envio daquele mãozão amarelo, não ia ter coração pulsante capaz de fazer minha contadora resolver a situação.

“Em meados do século 21” —escreverá o historiador de 2218— “a humanidade abandonou o alfabeto e passou 
a se comunicar só por emojis”. A frase, claro, será toda escrita com emojis. Haverá tantos, tão variados, que será 
possível citar Shakespeare usando apenas desenhinhos. (Shakespeare, aliás, dá pra escrever. Imagem de milk-
shake + duas chaves (keys) + pera (pear). Shake + keys + pear).

Teremos voltado ao tempo dos hieróglifos e não me assombra se as condições de vida regredirem às do antigo 
Egito, mas ninguém se importará, cada um de nós hipnotizado pela tela que tantos apregoaram ser uma nova pedra 
de Roseta, capaz de traduzir o mundo em nossas mãos, mas que no fim se revelou só um infernal e escravizante 
pergaminho. :-(

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/antonioprata/2018/04/alfabeto-de-emojis.shtml

Assinale a alternativa em que não há emprego de linguagem conotativa:

a) O alfabeto latino [...] começou sua lenta caminhada em direção ao brejo em setembro de 1982.
b) Mal sabia o tal Scott que aquela inocente boca de parêntese era o protótipo da goela que viria a engolir quase 

3.000 anos de alfabeto como se fosse uma sopa de letrinhas.
c) (...) será possível citar Shakespeare usando apenas desenhinhos. (Shakespeare, aliás, dá pra escrever. Imagem 

de milk-shake + duas chaves (keys) + pera (pear). Shake + keys + pear).
d) O coaxar dos sapos no brejo começou a incomodar mesmo com a chegada dos emojis.
e) Confesso que, de novo, demorei pra entrar na onda.
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6) Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio Vargas governou o Brasil por 15 anos, de forma 
contínua (de 1930 a 1945). Esse período foi um marco na história brasileira em razão das inúmeras mudanças 
sociais, econômicas e políticas que Getúlio Vargas fez no país.

Em 1937, sob o pretexto da existência de um plano comunista para a tomada do poder, Vargas fechou o 
Congresso Nacional e impôs ao país uma nova Constituição, que ficaria conhecida depois como “Polaca”, de 
tendência fascista. Essa fase da Era Vargas, iniciada com o fechamento do Congresso, é conhecida como:

a)  Estado Novo.
b)  Governo Provisório.
c)  Governo Constitucional.
d)  República Oligárquica.
e)  República Velha.

7) “Se a economia do mundo do século XIX foi formada principalmente sob a influência da Revolução Industrial 
britânica, a política e a ideologia foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa.”

(Fonte: HOBSBAWM, Eric. A Era das Revoluções: Europa 1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2008. P. 83).

A citação de Eric Hobsbawm destaca a importância das Revoluções Industrial e Francesa para a história do 
Ocidente, especialmente porque:

a)  Consolidaram o capitalismo e a sociedade burguesa no Ocidente.   
b)  Ambas fortaleceram o Antigo Regime europeu.   
c)  Construíram a base para a consolidação dos Estados Absolutistas na Europa.   
d)  Diminuíram as diferenças entre burgueses e proletários em todo o Ocidente durante a Idade Moderna.   
e)  Restabeleceram os laços entre as metrópoles e suas colônias na América.

8)

Se cerca de 900 km, em linha reta, separam São Paulo (SP) de Campo Grande (MS) e se, em São Paulo, são 
8 horas e, em Campo Grande são 7 horas, devido à diferença de fuso entre as duas cidades, um avião ao fazer o 
percurso São Paulo – Campo Grande em uma hora, chegará em Campo Grande em que horário local?

a)  Às 6h.
b)  Às 8h.
c)  Às 7h.
d)  À 1h.
e)  Às 9h.
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9) Em meados da década de 1970, começou um período que muitos analistas consideram como sendo o tempo 
da Terceira Revolução Industrial, com o desenvolvimento da microeletrônica e das comunicações pela criação das 
redes de computadores, fibra óptica e satélites, que proporcionaram o processamento e a difusão de informações 
numa velocidade cada vez maior. A facilidade de comunicação e transporte possibilitaram a expansão de empresas 
transnacionais pelo mundo todo.

(Adaptado de MORENO, Jean Carlos; GOMES, Sandro Vieira. História: cultura e sociedade. Ensino Médio, Curitiba: Ed Positivo, 2010. P. 324)

Sobre a globalização assinale a alternativa correta.

a) Um dos efeitos da globalização foi o fim das crises econômicas em cadeia, pelo fato de a economia mundial ser 
coordenada por instituições centralizadas que planejam as ações financeiras em todo o mundo.

b) As fusões e aquisições de grandes empresas impediram a mundialização do comércio, das indústrias e do capital 
financeiro, fortalecendo o mercado local.

c) Podemos citar, como característica da globalização, a formação de oligopólios transnacionais em vários ramos 
da indústria, do setor de serviços e na área financeira.

d) O discurso político-econômico conhecido como neoliberalismo desenvolveu um conjunto de ideias que acabou 
gerando forte reação contra a globalização.

e) O processo de internacionalização da economia, incluindo o fim dos países comunistas, contribuiu 
significativamente para a paz mundial levando à falência a indústria bélica.

10) Observe atentamente as figuras a seguir:

Agora, analise as afirmações a seguir:

I. A célula indicada pela letra A é denominada procariótica, uma vez que não apresenta núcleo definido.
II. Organismos que possuem células como a representada em B podem ser pluricelulares, ou seja, podem ser 

formados por muitas células organizadas em tecidos.
III. A célula indicada em A e a célula indicada em B são, ambas, eucarióticas, sendo A típica de vegetais, enquanto 

B é típica de animais.

Assinale a alternativa que apresenta apenas os números das afirmativas corretas:

a)  apenas I.
b)  apenas II.
c)  apenas III.
d)  I e II.
e)  II e III.

A           B
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Leia o texto para responder a próxima questão.

Zika elimina tumor humano avançado no sistema nervoso

Estudo com o vírus foi feito em camundongos. Grupo de pesquisadores da USP tenta patentear kit 
farmacêutico e pretende avançar em breve para a fase de ensaios clínicos

Esfera tumoral composta por células-tronco de meduloblastoma humano, infectadas por ZIKA (vermelho)

“Um estudo brasileiro mostrou, pela primeira vez em um modelo vivo, que o vírus Zika pode ser usado como 
ferramenta no tratamento de tumores humanos agressivos do sistema nervoso central.

O estudo foi publicado nesta quinta-feira (26/04/18), na revista Cancer Research.

Após injetar pequenas quantidades do patógeno no encéfalo de camundongos com estágio avançado da doença, 
os cientistas observaram uma redução significativa da massa tumoral e um aumento da sobrevida dos animais. Em 
alguns casos, houve a eliminação completa do tumor – até mesmo de metástases na medula espinal.”

http://revistapesquisa.fapesp.br – Abril 2018.

11) O uso da técnica acima citada poderia favorecer, em pacientes afetados por tumores no sistema nervoso 
central, processos fisiológicos diretamente relacionados:

a)  à filtração do sangue.
b)  conversão de amônia em ureia.
c)  ao equilíbrio e à coordenação motora.
d)  às trocas gasosas ocorridas nos pulmões.
e)  à digestão de carboidratos.

12) Analise a tirinha a seguir:

Os processos que ocorrem em cada um dos quadrinhos da tirinha, respectivamente, são:

a)  fenômenos físicos, fusão e vaporização.   
b)  fenômenos químicos, fusão e vaporização.    
c)  fenômenos químicos, liquefação e evaporação.   
d)  fenômenos físicos, condensação e evaporação.    
e)  fenômenos químicos, sublimação e vaporização.    
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13) Os indicadores são substâncias químicas com a capacidade de mudar de cor em condições de acidez ou 
alcalinidade, tornando-se extremamente úteis em laboratórios, aquarismo ou manutenção de piscinas, entre 
outros. A tabela abaixo contém informações sobre três indicadores bastante conhecidos.

Em uma aula de Química, um estudante testou as cores apresentadas pelos indicadores acima na presença de 
uma amostra de amoníaco. Os resultados encontrados foram:

a)  1: vermelho; 2: verde; 3: azul.
b)  1: violeta; 2: amarelo; 3: amarelo.
c)  1: vermelho; 2: verde; 3: amarelo.
d)  1: violeta; 2: amarelo; 3: azul.
e)  1: vermelho; 2: amarelo; 3: amarelo.
  

14) Na ebulição, as moléculas de água possuem energia cinética suficiente para escapar pela superfície do 
líquido e passar para o estado gasoso, na forma de vapor de água. Por outro lado, a pressão atmosférica exercida 
na superfície do líquido é devida ao grande número de moléculas de ar que se chocam com ela.

A temperatura de ebulição de 100 °C corresponde a uma energia cinética das molécula de água suficiente para 
elas escaparem pela superfície, apesar da pressão de 1 atmosfera exercida pelo ar.

Quando se aumenta a pressão do ar sobre a água, as moléculas de água necessitam de maior energia cinética
para vencer a pressão externa. Nesse caso, a temperatura de ebulição será maior que 100 °C.
Quando se diminui a pressão sobre o líquido, fica facilitado o escape das moléculas de água do estado líquido 

para o gasoso; mesmo moléculas dotadas de menor energia cinética conseguem escapar da superfície, o que 
caracteriza uma temperatura de ebulição menor que 100 °C.

Temos 3 lugares diferentes, respectivamente: Praia , panela de pressao e Pico da Neblina. As temperaturas de 
ebulição em °C seriam:

Obs.: Praia no nível do mar.

a)  100, 120, 80
b)  120, 100, 80
c)  100, 250, 120
d)  100, 50, 80
e)  120, 250, 80
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15) Leia a tirinha:

veja a tabela:

Qual planeta do sistema solar poderia ser escolhido pelo Garfield para “perder” peso?

a)  Saturno.
b)  Urano.
c)  Netuno.
d)  Jupiter.
e)  Mercúrio.

16) Dona Camila fez uma colcha de retalhos para sua neta Renata. A área da colcha é de 4 050 cm2 e foi formada 
por 5 fileiras de 10 quadrados de retalho cada uma, todos do mesmo tamanho. As dimensões dessa colcha são:

a)  60 cm e 55 cm
b)  75 cm e 54 cm
c)  81 cm e 50 cm
d)  90 cm e 45 cm
e)  135 cm e 30 cm
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17) Roberto comprou um fogão em três prestações de R$ 440,00. Como a   prazo o fogão teve 10% de acrescimo, 
se ele tivesse comprado à vista teria economizado:

a)  220 reais.
b)  132 reais.
c)  120 reais.
d)  70 reais.
e)  20 reais.

18) Matheus comprou várias garrafas de refrigerante, pagando, no total, R$ 24,00. Porém, no dia seguinte, ficou 
sabendo que havia uma promoção que daria R$ 1,00 de desconto no preço de cada garrafa e, com isso, ele percebeu 
que poderia ter gasto os mesmos R$ 24,00, levando 4 garrafas a mais.  Quantas garrafas ele comprou?

a)  8 garrafas.
b)  5 garrafas.
c)  10 garrafas.
d)  12 garrafas.
e)  3 garrafas.
  

19)  Na sequência de quadros a seguir, o valor da primeira célula de cada quadro é a soma dos valores das duas 
últimas células do quadro anterior. 

Se o número da célula central do último quadro dessa sequência é 22019, quanto vale o produto dos números 
das duas outras células?

a)  22019 – 1
b)  22019 + 1
c)  22019 + 1
d)  24038 + 1
e)  24038 – 1
 

20) No depósito de uma biblioteca há caixas contendo folhas de papel de 0,1 mm de espessura, e em cada uma 
delas estão anotados 10 títulos de livros diferentes. Essas folhas foram empilhadas formando uma torre vertical 
de 1 m de altura. Qual a representação, em potência de 10, correspondente à quantidade de títulos de livros 
registrados nesse empilhamento?

a)  102

b)  104

c)  105

d)  106

e)  107
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