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Cada questão tem cinco alternativas: a – b – c – d – e.
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L Í N G U A

P O R T U G U E S A

O soneto abaixo se refere à questão 1.
O soneto a seguir faz parte da segunda geração literária do Romantismo brasileiro.

Pálida à luz da lâmpada sombria
Pálida à luz da lâmpada sombria,
Sobre o leito de flores reclinada,
Como a lua por noite embalsamada,
Entre as nuvens do amor ela dormia!
Era a virgem do mar, na escuma fria
Pela maré das águas embalada!
Era um anjo entre nuvens d’alvorada
Que em sonhos se banhava e se esquecia!
Era mais bela! o seio palpitando
Negros olhos as pálpebras abrindo
Formas nuas no leito resvalando
Não te rias de mim, meu anjo lindo!
Por ti – as noites eu velei chorando,
Por ti – nos sonhos morrerei sorrindo!
Fonte: AZEVEDO, A. Disponível em: <http://escritosamesa.blogspot.com.br>. Acesso em: 09 fev. 2015.

1. Considerando o contexto de produção, é correto afirmar que se evidencia no soneto
a. a supervalorização dos elementos da natureza, comparando-os com os encantos da mulher
amada.
b. a ironia e a crueldade da mulher amada frente à morte anunciada do eu lírico, confirmadas na
última estrofe.
c. o otimismo do eu lírico diante do amor correspondido e o desejo de permanecer com a mulher
amada até a morte.
d. a idealização da mulher amada e o desejo do eu lírico pela morte, como forma de fuga para seu
sofrimento amoroso.
e. a religiosidade, já que a mulher amada é vista pelo eu lírico como um anjo que habita as nuvens da
manhã.
O texto abaixo se refere à questão 2.

O Office boy
Um homem desempregado se candidata para o cargo de “office boy” de uma grande empresa. O
gerente de RH ao entrevistá-lo, pede um teste: limpar o chão. Ao final disse: “você está contratado, me
dê o seu endereço de e-mail e eu lhe enviarei o aplicativo para preenchimento e avisarei quando você
vai começar”. O homem respondeu: “Eu não tenho um computador, nem um e-mail”.
Lamento muito, disse o gerente de RH, se você não tem um e-mail, significa que você não existe.
Já que não existe, não pode ter o trabalho. O homem saiu sem esperança. Ele não sabia o que fazer,
com apenas 10 dólares no bolso.
Ele então decidiu ir ao supermercado e comprar uma caixa de tomate de dez quilos. Ele então
vendeu os tomates de porta em porta. Em menos de duas horas, tinha conseguido duplicar seu capital.
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Ele repetiu a operação três vezes, e voltou para casa com 60 dólares. O homem percebeu que ele
podia sobreviver dessa maneira, e começou a ir todos os dias cedo e voltar tarde. Assim, o dinheiro
duplica ou triplica a cada dia. Pouco tempo depois, ele comprou um carro, em seguida, um caminhão,
e então ele teve a sua própria frota de veículos de entrega.
Cinco anos depois, o homem já é um dos maiores distribuidores de alimentos dos E.U.A. Nessa
época, ele começou a planejar o futuro de sua família, e decidiu fazer um seguro de vida.
Chamou um corretor de seguros, e escolheu um plano de proteção. Quando a conversa acabava,
o corretor lhe pede o e-mail. O homem respondeu: “Eu não tenho um e-mail”. O corretor disse
curiosamente: “você não tem um e-mail, e ainda assim conseguiu construir um império. Você imagina o
que poderia ter sido se você tivesse um e-mail?”
O homem pensou um pouco e respondeu: office-boy!
Fonte: Disponível em: <http://mileumlivros.wordpress.com/2010/07/27/cultura/>. Acesso em: 21 maio 2014.

2. Leia o que se afirma sobre o texto.
I.
II.
III.
IV.
V.

A internet é a solução para tudo na vida.
Ter um e-mail, para o gerente de RH e o corretor de seguros, é muito importante.
Para uns a menor fraqueza pode se tornar a maior força.
A tecnologia pode se tornar o maior inimigo do homem na modernidade.
Mesmo sem internet, com trabalho duro é possível melhorar as condições de vida.

Está correto o que se afirma em
a.
b.
c.
d.
e.

I, II e IV, apenas.
II, III e IV, apenas.
III, IV e V, apenas.
I, III e IV, apenas.
II, III e V, apenas.

O texto abaixo se refere à questão 3.
(...)
“Ficara sentada à mesa a ler o Diário de Notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta,
bordado a sutache, com largos botões de madrepérola; o cabelo louro um pouco desmanchado, com
um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil
bonito; a sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras; com o cotovelo encostado à mesa
acariciava a orelha, e, no movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis de rubis miudinhos
davam cintilações escarlates.”
(...)
Fonte: QUEIROZ, E. O primo Basílio. In: Crítica literária. São Paulo: W.M. Jackson, 1955.

3. O texto apresenta, predominantemente, uma sequência discursiva
a.
b.
c.
d.
e.

narrativa, pois se resume à passagem da história com suas ações e fatos.
argumentativa, pois privilegia a reflexão e a exposição de ideias.
intuitiva, pois induz o leitor e o orienta sobre como fazer algo.
descritiva, pois se evidencia o predomínio da descrição do ambiente e da personagem.
conversacional, pois apresenta diálogos entre os interlocutores.
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O texto abaixo se refere à questão 4.

Operação quatro patas
(...)
Estima-se que, no Brasil, exista um bichinho de rua para cada seis ou sete habitantes. Dois terços
são cachorros. Uma parcela deles já nasceu sem dono, mas muitos foram abandonados. As razões
para isso são semelhantes às que nos fazem decidir não levá-los para casa – falta de espaço para
criá-los, custos, riscos de doenças e ninhadas indesejadas –, com uma agravante cruel: animais
acostumados à vida doméstica desde filhotes mostram-se ainda mais vulneráveis aos perigos das
ruas. Abandonar um animal de estimação à própria sorte não significa, portanto, premiá-lo com a
liberdade, mas, sim, sentenciá-lo a uma vida cheia de riscos – de doenças, acidentes e maus-tratos.
Como é difícil flagrar abandonos, defender a posse responsável é a forma mais efetiva de
desestimulá-los. Mas, em paralelo a essa campanha, o que se pode fazer com os milhões de animais
que já estão nas ruas?
Há algumas soluções possíveis, e tem muitos heróis anônimos pondo-as em prática de norte a sul
do Brasil, seja por conta própria, seja em parceria com a comunidade, apoio de pet shops ou mesmo
por meio de ONGs, prefeituras e governos. Não são simplesmente apaixonados por animais, mas,
antes de tudo, amigos das cidades, cuja dedicação merece o respeito e o apoio da população.
(...)
Fonte: Revista Sorria. Para ser feliz agora. Editora MOL, 42, fev/mar 2015, p.11.

4. No texto, as palavras e expressões destacadas significam, respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

ser frágil
ser delicado
ser fraco
ser debilitado
ser precário

–
–
–
–
–

condenar
julgar
decidir
julgar
resolver

–
–
–
–
–

todo o país
algumas regiões
no norte e no sul do Brasil
cinco regiões do Brasil
o país inteiro

O texto abaixo se refere à questão 5.

Morre o escritor João Ubaldo Ribeiro, aos 77 anos, no Rio de Janeiro
Imortal da Academia Brasileira de Letras, Ubaldo teve embolia pulmonar.
Escreveu livros como “A Casa dos Budas Ditosos” e “O Sorriso do Lagarto”.
Sandra Passarinho Rio de Janeiro, RJ
(...)
No Leblon, na Zona Sul do Rio, ficava um
bar que João Ubaldo Ribeiro frequentava
todo fim de semana. Ele sentava sempre no
mesmo lugar, ao lado da calçada. Chegava,
às 11h da manhã e tinha a mesa cheia de
amigos que paravam para ouvi-lo falar.
Na memória dos amigos também fica a
homenagem que João Ubaldo recebeu no
carnaval deste ano.
“Baiano arretado, Ubaldo Ribeiro tem no
coração o Rio de Janeiro. Escritor de mão
cheia, cronista do bom. A festa é sua, João
do Leblon”, entoa o samba.

“Ele conseguia contar uma história cinco
minutos sem ser interrompido. Ele era
brilhante”, diz um amigo do escritor imortal.
O garçom diz que ele só bebia em um copo
específico. “Quando a gente quebrava, tinha
que comprar outro. Não tinha jeito”, diz o
garçom José Pereira.

Fonte: Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2014/07/morre-o-escritor-joao-ubaldo-ribeiro-aos-77anos-no-rio-de-janeiro.html>. Acesso em: 21 dez. 2014.
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5. A expressão destacada em negrito no texto significa que João Ubaldo era
a.
b.
c.
d.
e.

crítico e supersticioso.
criativo e ultrapassado.
habilidoso e talentoso.
inteligente e inconsequente.
intransigente e competente.

O texto abaixo se refere à questão 6.
As muitas qualidades de vida
por Mariana Iwakura
O que vale mais: dinheiro ou felicidade? Se você escolhesse um país para viver, levaria quais
valores em consideração? Perguntas como essas costumam vir embutidas nos famosos rankings de
qualidade de vida. O mais recente, da revista inglesa The Economist, foi publicado no fim de 2004. E
trouxe um resultado curioso: colocou em primeiro lugar a Irlanda, país que ocupa a décima posição no
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU, o mais famoso levantamento do tipo. Afinal, qual é
o melhor critério de avaliação?
“O IDH é útil para revelar situações emergenciais num país. Já o objetivo da The Economist é fazer
um balanço econômico”, diz Alberto Ogata, vice-presidente da Associação Brasileira de Qualidade de
Vida. Mas há quem ache ambos limitados. “Rankings tradicionais costumam ter defeitos como apontar
o índice de alfabetização, mas não a qualidade dos livros”, afirma Francisco Milanez, da Associação
Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural.
Um caso, em especial, ilustra como qualidade de vida é um conceito subjetivo. Rankings mostram
a Colômbia ao mesmo tempo como o país mais feliz e a nona maior desigualdade de renda do planeta.
Qual das duas listas é mais importante? “O melhor seria medir a diferença entre as aspirações de um
povo e as condições em que eles vivem. Quanto menor a diferença, melhor a qualidade de vida. (...)”
Fonte: Revista Superinteressante, ed. 209. Disponível em: <http://super.abril.com.br/ciencia/muitas-qualidades-vida445043.shtml>. Acesso em: 22 jan. 2015.

6. No texto, o núcleo temático
a.
b.
c.
d.
e.

é a divulgação do conceito de qualidade de vida.
é a dificuldade de se medir a qualidade de vida de um país.
são as desigualdades econômicas da população colombiana.
é o questionamento sobre os valores implícitos de um país.
são os critérios de avaliação utilizados em um país.

7. Leia os termos dos quadros.

Avô

História

Câmara

As palavras que seguem as mesmas regras de acentuação das apresentadas nos quadros são,
respectivamente:
a.
b.
c.
d.
e.

cipó; calvície; médico.
você; fórceps; ímã.
vovó; sofá; revólver.
fácil; desânimo; matemática.
órfão; vitória; pântano.

8. Consideres as frases.
I. ____ gramas de café.
II. Estava ____ furiosa quando você chegou.
III. Os recibos seguem ____.
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas acima.
a.
b.
c.
d.
e.

Quinhentas
Quinhentos
Quinhentas
Quinhentos
Quinhentos

–
–
–
–
–

meio
meia
meio
meio
meio

–
–
–
–
–

juntos
juntos
junto
junto
juntos
6
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O texto abaixo se refere à questão 9.

Demora, mas vale a pena
Quando nos conhecemos, eu e minha amiga Juliana éramos recém-formadas em jornalismo, ela
havia acabado de passar no segundo vestibular, para estudar história – um sonho que eu sempre tive
também. Mas estávamos começando a carreira, depois de 15 anos trancadas em salas de aula, entre
o período da escola e da faculdade. Eu brinquei com ela: “Você está louca! Logo agora que
começamos a trabalhar! Mais cinco anos estudando... Nem pensar!”. E a Ju, muito serena, respondeu
com uma frase da qual nunca me esqueci: “Minha amiga, o tempo vai passar de qualquer jeito”.
E passou. Ela trabalhou tanto quanto eu – mas também dedicou suas noites e fins de semana aos
livros. E, depois de cinco anos, estava formada em história, enquanto eu... nunca mais estudei – nem
fiz nada de extraordinário com meu tempo livre.
Sempre me lembro desse caso quando estou pensando em desistir de alguma coisa antes mesmo
de começar. (...)
Mas como minha amiga bem sabia, o tempo passa de qualquer jeito. E o que fará com que a gente
esteja, no futuro, mais perto do que sonhamos ser são milhares de pequenas decisões que tomamos
todos os dias. Ninguém emagrece 30 quilos ou faz a poupança da aposentadoria ou constrói uma nova
carreira em apenas um mês, nem de primeira. São dias, meses, anos de esforço contínuo, de
tentativas e erros, de frustrações e insistências. E de pequenas recompensas, o que cada vez vemos é
que estamos um pouquinho mais perto de chegar lá. Acredite: elas virão.
(...)
Fonte: FARIA, R. Revista Sorria. Para ser feliz agora. Editora MOL, 42, fev/mar 2015, p. 5.

9. Segundo o texto, pode-se concluir que o tempo
a.
b.
c.
d.
e.

passa para todo mundo, por isso deve ser bem utilizado.
é desprezível, por isso ele passa de qualquer jeito.
passa principalmente quando se deixa de realizar algo extraordinário.
deve ser inútil para as pessoas que deixam de continuar os estudos.
traz lembrança e arrependimento do que se deixa para trás.

10. As regras de regência verbal foram respeitadas em
a.
b.
c.
d.
e.

Nós aspiramos ao ar impuro das cidades.
Aline aspira esse cargo na empresa.
Os candidatos esqueceram-se das promessas de campanha.
Os alunos esqueceram dos alertas do professor.
Devemos obedecer os mais velhos.

11. Leia as afirmações a seguir quanto à acentuação gráfica.
I.
II.
III.
IV.

Po-é-ti-co: O acento é decorrente do hiato “o/e”.
Ge-léi-a: O vocábulo é acentuado porque há um ditongo oral aberto “éi”.
Ba-ú: O vocábulo é acentuado por ser um oxítono terminado em “u”.
Ju-iz: Não se acentua o hiato “i” formando sílaba com “z”.

Conforme o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, está correto o contido apenas em
a.
b.
c.
d.
e.

I.
IV.
I e II.
II e III.
III e IV.
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O poema abaixo se refere à questão 12.

Retrato
Eu não tinha esse rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.
Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.
Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
– Em que espelho ficou perdida
a minha face?
Fonte: MEIRELES, C. Viagem. Rio de Janeiro: Aguilar, 1972.

12. Após passarem os anos, o eu lírico
a.
b.
c.
d.
e.

questiona o espelho a respeito da atual aparência de sua fisionomia.
afirma não se reconhecer hoje, pois tornou-se mais amável.
conclui que, atualmente, demonstra mais seus sentimentos e emoções.
declara que se tornou uma pessoa mais bonita e tranquila.
descreve suas mudanças físicas e psicológicas, que não consegue entender.

O texto abaixo se refere à questão 13.

Vitória-régia
A lenda da Vitória-régia é muito popular no Brasil, principalmente na região Norte. Diz a lenda que
a Lua era um deus que namorava as mais lindas jovens índias e sempre que se escondia, escolhia e
levava algumas moças consigo. Em uma aldeia indígena, havia uma linda jovem, a guerreira Naiá, que
sonhava com a Lua e mal podia esperar o dia em que o deus iria chamá-la.
Os índios mais experientes alertavam Naiá dizendo que quando a Lua levava uma moça, essa
jovem deixava a forma humana e virava uma estrela no céu. No entanto, a jovem não se importava, já
que era apaixonada pela Lua. Essa paixão virou obsessão no momento em que Naiá não queria mais
comer nem beber nada, só admirar a Lua.
Numa noite em que o luar estava muito bonito, a moça chegou à beira de um lago, viu a lua
refletida no meio das águas e acreditou que o deus havia descido do céu para se banhar ali. Assim, a
moça se atirou no lago em direção à imagem da Lua. Quando percebeu que aquilo fora uma ilusão,
tentou voltar, porém não conseguiu e morreu afogada.
Comovido pela situação, o deus Lua resolveu transformar a jovem em uma estrela diferente de
todas as outras: uma estrela das águas – Vitória-régia. Por esse motivo, as flores perfumadas e
brancas dessa planta só abrem no período da noite.
Fonte: Disponível em: <http://www.brasilescola.com/folclore/vitoria-regia.htm>. Acesso em: 14 abr. 2015.

13. A sequência discursiva predominante no texto é a
a.
b.
c.
d.
e.

conversacional, por sugerir um diálogo entre os interlocutores.
preditiva, por predizer fatos futuros.
narrativa, por focalizar fatos e ações de personagens.
expositiva, por conceituar e transmitir informações objetivamente.
injuntiva, por usar com mais frequência os verbos no imperativo.
8
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Os textos abaixo se referem à questão 14.
Texto I

Texto II

Sonetos X

Se eu morresse amanhã!

Eu ponho esta sanfona, tu, Palemo,
Porás a ovelha branca, e o cajado;
E ambos ao som da flauta magoado
Podemos competir de extremo a extremo.

Se eu morresse amanhã, viria ao menos
Fechar meus olhos minha triste irmã;
Minha mãe de saudades morreria
Se eu morresse amanhã!

Principia, pastor; que eu te não temo;
Inda que sejas tão avantajado
No cântico amebeu: para louvado
Escolhamos embora o velho Alcemo.
(...)

Quanta glória pressinto em meu futuro!
Que aurora de porvir e que amanhã!
Eu pendera chorando essas coroas
Se eu morresse amanhã!
(...)

Fonte: COSTA, C. M. Disponível em:

Fonte: AZEVEDO, A. Disponível em:

<http://pt.wikisource.org/wiki/Eu_ponho_esta_sanf

<http://www.soliteratura.com.br/romantismo/roma

ona,_tu,_Palemo>. Acesso em: 20 maio 2015.

ntismo05.php>. Acesso em: 30 abr. 2015.

14. Por suas características, os textos I e II representam, respectivamente, os movimentos literários
a.
b.
c.
d.
e.

Quinhentismo – cantiga de amigo; Arcadismo – vida bucólica.
Romantismo – exaltação da natureza; Humanismo – antropocentrismo.
Humanismo – antropocentrismo; Barroco – conflito entre vida e morte.
Barroco – vida pastoril; Quinhentismo – poesia palaciana.
Arcadismo – busca pelos valores naturais; Romantismo – exaltação à morte.

O poema abaixo se refere à questão 15.

Parada cardíaca
Essa minha secura
essa falta de sentimento
não tem ninguém que segure,
vem de dentro.
Vem da zona escura
donde vem o que sinto.
Sinto muito,
sentir é muito lento.
Fonte: LEMINSKI, P. Disponível em: <http://www.revistabula.com/385-15-melhores-poemas-de-paulo-leminski/>.
Acesso em: 9 dez. 2014.

15. Considerando o contexto, a expressão destacada em negrito no texto significa
a.
b.
c.
d.
e.

condição de sentir-se livre.
incapacidade de se impedir algo.
insegurança em relação ao sentimento.
liberdade de sentimento.
pessoa de pouca influência.
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O texto abaixo se refere à questão 16.

Um dos maiores mistérios da sua vida: Por que a gente pisca?
Você sabe, de verdade, por que pisca? Se a resposta é “para lubrificar” os olhos, tudo bem, não
deixa de ser, mas não é a principal. Além de piscar de 15 a 20 vezes por minuto, damos piscadas
aleatórias e espontâneas, muito mais do que o necessário para manter os olhos umedecidos, o que
levou uma equipe de pesquisadores japoneses a tentarem descobrir o que motiva esse
comportamento semiautônomo do nosso organismo.
De acordo com Tamani Nakano e outros cientistas japoneses, da Universidade de Osaka,
participantes (que assistiam a episódios de Mr. Bean, que maravilha!) tinham seus cérebros analisados
por ressonância magnética, e foi constatada uma média de 17,4 piscadas por minuto, indo de 3,1 a
51 vezes. (...)
Fonte: BOTTURA, P. Disponível em: <http://www.fatosdesconhecidos.com.br>. Acesso em: 3 dez. 2014.

16. No texto, a sequência predominante é
a.
b.
c.
d.
e.

narrativa, pois apresenta fatos e ações dentro de uma lógica espaço-temporal.
descritiva, porque retrata algo observado, um objeto ou uma imagem.
conversacional, uma vez que estabelece diálogo entre os interlocutores.
argumentativa, já que expõe pontos de vista para persuadir o leitor.
injuntiva, porquanto orienta o leitor a respeito de como fazer algo.

17. Assinale a alternativa em que as duas frases estão de acordo com as regras-padrão de concordância
nominal e de concordância verbal, respectivamente.
a. É proibido a venda de bebida alcoólica em escolas. / Cerca de cinquenta mil pessoas estavam no
estádio.
b. A moça disse ao rapaz: “Muito obrigado!”. / Fazem anos que eu não a vejo.
c. Os documentos anexos devem ser assinados. / Sempre houve motivos para amá-la.
d. Após as explicações, ficamos com menas dúvidas. / Já é uma hora da tarde.
e. Compramos bastantes livros na liquidação. / Minas Gerais são um estado brasileiro.
O poema abaixo se refere à questão 18.

Desenganos da vida humana metaforicamente
É a vaidade, Fábio, nesta vida,
Rosa, que da manhã lisonjeada,
Púrpuras mil, com ambição dourada,
Airosa rompe, arrasta presumida.
É planta, que de abril favorecida
Por mares de soberba desatada,
Florida galeota empavesada,
Sulca ufana, navega destemida.
É nau enfim, que em breve ligeireza
Com a presunção de Fênix generosa,
Galhardias apresta, alento preza:
Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa
De que importa, se aguarda sem defesa
Penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa?
Fonte: MATOS. G. Disponível em: <http://www.progressao.com/arquivos/marcia2.pdf>. Acesso em: 19 dez. 2014.
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Vocabulário:
Púrpura: que tem cor vermelha a puxar para o roxo.
Airoso: que parece bem; elegante, gentil, esbelto.
Galeota: embarcação comprida de remos.
Empavesado: enfeitado.
Ufanar: tornar ou tornar-se envaidecido.
Fênix: pássaro da mitologia grega que, quando morria, entrava em autocombustão e, passado algum tempo, renascia das
próprias cinzas.
Galhardia: que se mantém forte diante de uma adversidade; que demonstra bravura; coragem.
Aprestar: aprontar, aparelhar, preparar.
Penha: rochedo, penedo, penhasco; rocha.
Nau: antiga embarcação a vela, de alto bordo, com três mastros e numerosas bocas de fogo.

18. O núcleo temático do poema é a
a.
b.
c.
d.
e.

passagem do tempo.
fragilidade da vida humana.
destruição da natureza.
novidade das coisas.
ação do entardecer.

19. Considere as seguintes frases.
I.
II.
III.
IV.

Eu sou favorável ____ protesto de melhoria salarial.
Ele fez alusão ____ conflito.
O estádio é vizinho ____ meu prédio.
A casa está situada ____ Avenida Paulista.

A alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas das frases é
a.
b.
c.
d.
e.

ao
a
ao
a
à

–
–
–
–
–

ao
ao
a
à
ao

–
–
–
–
–

ao
do
do
do
a

–
–
–
–
–

na
à
à
à
na

O texto abaixo se refere à questão 20.

A Arte de Escrever
Há, portanto, uma arte de escrever – que é a redação. Não é uma prerrogativa dos literatos, senão
uma atividade social indispensável, para a qual falta, não obstante, muitas vezes, uma preparação
preliminar.
A arte de falar, necessária à exposição oral, é mais fácil na medida em que se beneficia da prática
da fala cotidiana, de cujos elementos parte em princípio.
O que há de comum, antes de tudo, entre a exposição oral e a escrita é a necessidade da boa
composição, isto é, uma distribuição metódica e compreensível de ideias.
(...)
Fonte: Disponível em: <http://leitorprodutor.spaceblog.com.br>. Acesso em: 21 maio 2015.

20. No texto, a expressão destacada significa que, para escrever, é necessário
a.
b.
c.
d.
e.

tornar-se mais claro.
organizar o texto final.
ordenar os parágrafos.
planejar a escrita.
guarnecer-se dos literários.
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M A T E M Á T I C A

21. No triângulo retângulo da figura fora de escala a seguir, considere que a hipotenusa BC mede 6 cm a
mais que o cateto AB.

Se o seno do ângulo C é igual a 0,6, qual é a medida, em cm, do cateto AC?
a.
b.
c.
d.
e.

6.
9.
12.
15.
18.

22. Um aluno realizou corretamente todas as operações indicadas na expressão

 2 2015 + 2 2010

 2 2014 + 2 2009



 X 2014



e obteve como resultado um número com quatro algarismos. Qual é a soma dos algarismos desse
número?
a.
b.
c.
d.
e.

19.
14.
11.
9.
7.

23. Considere que a figura fora de escala a seguir represente a seguinte situação:
Dados: sen58° = 0,85;
cos58° = 0,53;
tg58° = 1,6.

Em determinada hora do dia, é possível notar um ângulo de 58° entre o raio de luz solar e o solo na
sombra projetada por um edifício de 48 m de altura. No mesmo instante, outro edifício projeta uma
sombra alinhada com a sombra desse edifício. Qual é, aproximadamente, a altura em metros desse
outro edifício, cuja porta de entrada se localiza a 90 m de distância da porta de entrada do primeiro?
a.
b.
c.
d.
e.

56,47.
90,56.
120,00.
141,20.
192,00.
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24. Qual o diâmetro de uma circunferência circunscrita a um triângulo DEF em que um dos lados, d, mede
^
15 cm, e o ângulo D, oposto a esse lado, mede 30°?
a.
b.
c.
d.
e.

30 cm.
45 cm.
60 cm.
15 cm.
7,5 cm.

25. Um professor, após explicar as diversas formas de calcular a área de um triângulo, resolveu propor um
desafio. Ele irá premiar o primeiro aluno que encontrar o valor correto da área do triângulo abaixo.

A área, em cm2, deste triângulo, é igual a
a.
b.
c.
d.
e.

10.
12.
14.
16.
28.

26. Para fazer uma viagem de 400 quilômetros, um representante comercial pesquisou o custo para alugar
um carro em 5 empresas distintas A, B, C, D e E. A tabela abaixo mostra os valores pesquisados.
Empresas

Custo fixo

Custo por km
percorrido

A

R$ 42,00

R$ 1,10

B

R$ 45,00

R$ 1,08

C

R$ 64,00

R$ 1,06

D

R$ 62,00

R$ 1,04

E

R$ 68,00

R$ 1,02

Considerando como critério o menor custo, qual das empresas apresenta a opção mais vantajosa para
este percurso?
a.
b.
c.
d.
e.

A.
B.
C.
D.
E.

27. Um garoto recebia semanalmente R$ 40,00 de seu pai e propôs o seguinte acordo: em troca do valor
que recebia por semana, seu pai lhe daria R$ 1,00 no primeiro dia, R$ 2,00 no segundo, R$ 3,00 no
terceiro dia e assim, sucessivamente, até o 14o dia. Desta forma, ao invés de ganhar R$ 80,00 ao final
da segunda semana, esse garoto ganharia
a.
b.
c.
d.
e.

R$ 105,00.
R$ 104,00.
R$ 185,00.
R$ 210,00.
R$ 94,00.
13
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28. A figura fora de escala a seguir representa um suporte para televisão feito em madeira.

Se AB é paralelo a CD, EB = 1,5 m, BD = 0,5 m e a prateleira CD mede 20 cm a mais que a prateleira
AB, qual é a medida do comprimento da prateleira AB em cm?
a.
b.
c.
d.
e.

15.
27.
30.
60.
80.

29. Em uma pesquisa realizada para apurar as preferências de 200 alunos do ensino médio sobre as
disciplinas estudadas, foram obtidos os resultados apresentados na tabela a seguir.
Disciplinas

Frequência absoluta

Frequência relativa

Porcentagem

Robótica

50

A

25

Educação Física

B

0,40

40

Matemática

30

0,15

15

Língua Portuguesa

40

D

20

Os valores de A e D valem, respectivamente,
a.
b.
c.
d.
e.

0,50
0,40
0,20
0,25
0,40

e
e
e
e
e

0,40.
0,50.
0,25.
0,20.
0,20.

30. Um barco tem como direção um porto. Esse porto, junto com um farol, uma marina e o próprio barco
formam triângulos com medidas de lado e ângulos, conforme destacado na figura a seguir.
Dados: cos30° = 0,87;
sen30° = 0,50;
tg30° = 0,58;
cos37° = 0,80;
sen37° = 0,60;
tg37° = 0,75.

A que a distância, em (km), o barco se encontra do porto?
a.
b.
c.
d.
e.

4,40.
7,25.
9,68.
12,50.
16,70.
14
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31. Em Física, o deslocamento (∆S = S - So) de um móvel pode ser obtido calculando-se a área da figura
formada sob a curva de um gráfico “velocidade x tempo”.
Considere que, em um laboratório, foi realizado um experimento para monitorar o movimento de uma
partícula que partiu da origem de um referencial e se deslocou em linha reta. Ao final do experimento,
foi obtido o gráfico “velocidade x tempo”, representado a seguir.

Qual foi a maior distância (em cm) que essa partícula percorreu, em relação à origem?
a.
b.
c.
d.
e.

25.
30.
35.
60.
80.

32. Um terreno retangular é cercado por muros. Em um dos cantos desse terreno será colocada uma viga
para a construção de um telhado, conforme ilustra a figura, fora de escala, a seguir.

Considerando que as medidas apresentadas deverão ser mantidas e que o segmento BC representa a
viga, a que distância aproximada do ponto A (em m) ela deverá ser colocada?
a.
b.
c.
d.
e.

4,6.
6,5.
7,7.
11,1.
1,9.

33. Ao chegar à rodoviária de uma cidade, uma pessoa pegou um táxi para ir até o hotel, sendo cobrado o
valor fixo de R$ 4,10, acrescidos de R$ 2,85 a cada quilômetro rodado.
Dentre as expressões matemáticas apresentadas, qual representa o valor pago (V) pela corrida em
função da distância x percorrida?
a.
b.
c.
d.
e.

V = 4,10 + 2,85/x.
V = 4,10 + 2,85x .
V = 2,85 + 4,10x.
V = 2,85x - 4,10.
V = 6,95x.
15
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34. O gráfico abaixo mostra em que fases de um voo estão os maiores índices de acidentes fatais com
aviões.

Fonte: Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2014/03/82254-acidentes-fatais-por-fase-de-voo.shtml>.
Acesso em: 22 maio 2014.

Observando o gráfico, pode-se inferir que
a. a maior parte dos acidentes fatais com aviões ocorre durante o voo de cruzeiro.
b. a porcentagem de acidentes fatais com aviões na decolagem é diferente da porcentagem na
aproximação inicial.
c. o menor número de acidentes fatais com aviões acontece durante o pouso.
d. os acidentes fatais acontecem mais com aviões durante o pouso que durante a subida.
e. a porcentagem de acidentes fatais com aviões é menor na decolagem que na descida.
35. Um aluno precisa resolver diversos exercícios de matemática e seu professor, com a intenção de
incentivá-lo, montou o seguinte esquema de estudo, como mostra o quadro a seguir.
PROPOSTA DE ESTUDO
1o dia: resolver 1 exercício.
2o dia: resolver 2 exercícios.
3o dia: resolver 4 exercícios.
Qual das operações a seguir esse aluno deverá realizar para determinar a quantidade de exercícios
que irá resolver no 8o dia de estudo?
a.
b.
c.
d.
e.

2 x 8.
2 x 7.
2 x 6.
28 .
27 .
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36. Considere o grupo de médicos representado na charge a seguir.

Fonte: Disponível em: <http://www.querodesenho.com/category/charges/page/2/>. Acesso em: 3 mar. 2014.

De acordo com a charge, pode-se dizer que
a. o médico estrangeiro representa

1
dos médicos do grupo.
6

b.

1
dos médicos do grupo são estrangeiros e pedem melhores condições de trabalho.
5

c.

1
dos médicos do grupo são brasileiros e pedem melhores condições de trabalho.
7

d.

6
dos médicos do grupo são estrangeiros e pedem melhores condições de trabalho.
7

e.

6
dos médicos do grupo são brasileiros e pedem melhores condições de trabalho.
7

37. Para medir a largura de certo trecho de um rio, um técnico realiza o seguinte procedimento: fixa um
teodolito em uma das margens, avistando, bem em frente, uma rocha na outra margem. Em seguida,
faz uma rotação de 90° com o teodolito e caminha 15 m em uma direção paralela à margem do rio.
Fixa o teodolito nesse outro ponto e novamente mira a rocha na outra margem. Mede o ângulo agudo
formado pela direção do deslocamento e a direção que o teodolito aponta para a rocha, obtendo 35°.
Nessas condições, qual foi a largura determinada do rio, em metros?
Dados: sen35° = 0,57;
cos35° = 0,82;
tg35° = 0,70.
a. 8,6.
b. 10,5.
c. 12,3.
d. 21,4.
e. 31,6.
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38. Um terreno com a forma de um paralelogramo será dividido em duas partes, após a construção de
uma cerca, conforme ilustra a figura fora de escala a seguir.
Dados: sen60° = 0,87;
cos60° = 0,50;
tg60° = 1,73;

3 = 1,73.

Qual é o número inteiro que mais se aproxima do comprimento (em m) da cerca a ser construída?
a.
b.
c.
d.
e.

35.
45.
53.
28.
25.

39. Uma pessoa possui uma coleção de CDs de música, com 20 volumes diferentes, divididos por estilo
musical: forró, rock, sertanejo, jazz e instrumental. Nessa coleção, 10 CDs são de rock, 2 são de jazz,
4 são de instrumental e os demais se dividem igualmente entre forró e sertanejo. Ela deseja separar
um CD de cada ritmo para ouvir durante uma semana, desde que o último seja um CD de instrumental.
De quantas maneiras diferentes ela pode formar essa seleção?
a.
b.
c.
d.
e.

20.
24.
320.
7680.
38400.

40. A figura a seguir mostra um prédio projetando uma sombra de 15 m no exato instante em que um
poste próximo a ele tem 5 m de altura e projeta uma sombra de 3 m. A altura desse prédio, em metros,
é de

a.
b.
c.
d.
e.

5.
15.
25.
45.
75.
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F Í S I C A

41. A situação observada na figura é resultado da transmissão da pressão aplicada na seringa, ao líquido
e às paredes da bexiga.

Fonte: Disponível em: <http://images.slideplayer.es/17/5502307/slides/slide_1.jpg>. Acesso em: 29 set. 2015.

Essa situação é consequência
a.
b.
c.
d.
e.

do Princípio de Pascal.
do Princípio de Arquimedes.
da Lei de Stevin.
da Lei Fundamental da Fluidostática.
do conceito de densidade de um fluido.

42. Pretendendo instalar o lustre mostrado a seguir, o eletricista decide primeiro determinar a força que a
corrente de sustentação desse lustre deverá suportar.

Adotando g = 10 m/s2, qual valor, em newtons, da força calculada por ele?
a.
b.
c.
d.
e.

2.
4.
12.
20.
40.

43. A catapulta foi muito utilizada na Antiguidade para arremessar pedras de diversos tamanhos contra
diferentes tipos de fortificações. Suponha que uma dessas pedras, ao ser arremessada, tenha uma
velocidade constante de 50 m/s, repartindo-se, no ar, em três fragmentos, cujas massas são 20 Kg,
30 Kg e 50 Kg e que as velocidades adquiridas por esses fragmentos sejam, respectivamente, iguais a
50 m/s, 20 m/s e x m/s. Nessa situação, qual o valor de x?
a.
b.
c.
d.
e.

70.
68.
100.
32.
80.
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44. Um carro move-se em uma estrada reta e horizontal. O gráfico a seguir mostra a variação da força
aplicada pelo motor do carro em função da posição.

Qual a intensidade do trabalho realizado pelo motor nos primeiros 200 m?
a.
b.
c.
d.
e.

875 kJ.
2000 kJ.
3000 kJ.
3125 kJ.
4000 kJ.

45. A roda-gigante London Eye, localizada na cidade de Londres, mede 135 m de diâmetro e tem período
de rotação igual a 30 minutos. Com base nessas informações, a velocidade angular dessa
roda-gigante, em rad/s, é de
a. 4,5.
b.
c.

π .

15

π .

900

d. 12.
e. 4,5 π.
46. A figura a seguir representa um bloco que está em repouso.
Dado:

2 = 1,4.

Sabendo que ele possui uma massa de 50 Kg e assumindo g = 10m/s², qual a intensidade aproximada
da força de atrito e da F1 que está agindo sobre o bloco, supondo a relação N = ¼ P?
a.
b.
c.
d.
e.

Fat = 375 N
Fat = 125 N
Fat = 125 N
Fat = 375 N
Fat = 375 N

e
e
e
e
e

F1 = 375 N.
F1 = 536 N.
F1 = 375 N.
F1 = 125 N.
F1 = 536 N.
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47. Grandezas físicas descrevem, de modo qualitativo e quantitativo, as relações entre fenômenos físicos,
podendo ser escalares ou vetoriais. Nesse contexto, analise as seguintes afirmações.
I.

Grandeza escalar é aquela que fica perfeitamente caracterizada quando se conhece um valor e
sua unidade.
II. Grandeza vetorial é aquela que somente fica caracterizada quando se conhece, ao menos, uma
direção, um sentido, um valor e uma unidade.
III. O deslocamento de uma pessoa entre dois pontos é uma grandeza escalar.
IV. A massa, a temperatura e a força são exemplos de grandezas escalares.
Estão corretas apenas as afirmativas
a.
b.
c.
d.
e.

I e II.
I e III.
II e III.
II e IV.
III e IV.

Q U Í M I C A

48. A neblina é formada quando a temperatura do ar é baixa o suficiente para transformar em líquido as
partículas de vapor d’água que estão em suspensão no ar atmosférico. Esse fenômeno é
observado em ambientes úmidos e frios, como, por exemplo, em regiões serranas, onde a altitude é
um fator que atua na redução de temperaturas ou, então, próximo a cursos d’água.
Assinale a alternativa que corresponde à transição de fase que ocorre na passagem destacada no
texto.
a.
b.
c.
d.
e.

Sublimação.
Fusão.
Liquefação.
Evaporação.
Condensação.

O texto abaixo se refere à questão 49.
Um problema comum, em relação às claras em neve, é o colapso da espuma, como resultado do
excesso de batidas. Existem, contudo, alguns íons metálicos que, ao se ligarem à conalbumina, uma
proteína componente das claras de ovos, aumentam a estabilidade do sistema. Por essa razão,
algumas receitas prescrevem o uso de tigelas de cobre para a preparação de suspiros.
Fonte: DAMODARAN, S.; PARKIN, K. L.; FENNEMA, O. R. adaptado de: Química de alimentos de Fennema.
Porto Alegre: Artmed, 4. ed., 2010, p. 441.

49. Assinale a alternativa que mostra a estrutura eletrônica, em ordem crescente de energia, de uma
espécie química envolvida na estabilização das claras em neve.
Dado: 29Cu.
a. Cu0 – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9.
b. Cu2+ – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7.
c. Cu+ – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10.
d. Cu2+ – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9.
e. Cu0 – 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9.
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50. Considere os fragmentos dos textos a seguir.
I.

(...) Em um ambiente seco, a água da camada de areia evapora, passando pelos poros do
vaso externo. Nesse processo, há remoção de calor do vaso interno, de modo que a temperatura
no interior desse vaso diminui em até 14°C. Com isso, os alimentos ali mantidos são conservados
por mais tempo.
Fonte: CRIDDLE, C.; GONICK, L. Química geral em quadrinhos. São Paulo: Edgard Blucher, 2013, p. 255.

II. A frutose comercial é preparada da glicose do xarope de milho por ação enzimática, que rearranja
os átomos da glicose. (...) A frutose também é o açúcar que dá energia aos movimentos dos
espermatozoides. Os homens sintetizam-na em suas vesículas seminais e, incorporada ao
sêmen, é usada como combustível pelos espermatozoides.
Fonte: ATKINS, P. W. Moléculas. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006, p. 198.

III. (...) Schobein estava fazendo experimentos com misturas de ácido nítrico e sulfúrico na cozinha de
sua casa (...) e derramou um pouco da mistura de ácidos no chão. No afã de limpar rapidamente a
sujeira, agarrou a primeira coisa à mão – o avental de algodão da mulher. Depois de enxugar o
líquido derramado, pendurou o avental em cima do fogão para secar. Não demorou muito e, de
modo ruidoso e com um enorme clarão, o avental explodiu. (...)
Fonte: COUTEUR, P. L. Os botões de napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006, p. 343.

Nos trechos destacados em negrito nos fragmentos I, II e III, é possível reconhecer, nessa ordem,
processos que se classificam como:
a.
b.
c.
d.
e.

físico; físico; físico.
físico; químico; químico.
físico; químico; físico.
químico; químico; físico.
químico; físico; físico.

51. A anemia falciforme é uma anomalia que tem origem na má formação das hemácias. O aminoácido
ácido glutâmico (figura I), componente das hemácias normais, é substituído pelo aminoácido valina
(figura II), tornando-as deficientes.
Observe as figuras I e II. Nelas, a parte destacada corresponde às cadeias laterais.

Sobre esses aminoácidos é correto afirmar que as moléculas de ambos
a.
b.
c.
d.
e.

têm geometria linear.
apresentam ligações iônicas.
possuem cadeia lateral polar.
têm carbonos não tetravalentes.
associam-se por pontes de hidrogênio.
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Os conceitos abaixo se referem à questão 52.
Conceito I
Na tabela periódica, a densidade dos elementos químicos aumenta de cima para baixo nas
famílias e aumenta das extremidades para o centro nos períodos. Observe o fragmento da tabela
periódica a seguir.

Fonte: Disponível em: <http://www.tabelaperiodicacompleta.com/wp-content/uploads/2011/11/tabela-periodica-metais-detransicao.jpg>. Acesso em: 30 abr. 2015.

Conceito II
Quanto maior a densidade exibida por um material maior é a velocidade com que a onda sonora
caminha através dele.
52. Considerando os conceitos I e II, a alternativa que indica a ordem crescente da velocidade de
propagação do som através de diferentes elementos químicos é
a.
b.
c.
d.
e.

Re < Ru < Zn.
Fe < Zn < Cd.
Ti < Mo < Os.
Os < Ir < Pd.
Rh < Co < Pt.

53. Uma amostra de água do Rio Doce, contendo lama de rejeitos de mineração em suspensão, foi
coletada depois do rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana (MG). Após diferentes processos
de purificação dessa amostra, obteve-se um rejeito sólido e uma solução límpida e cristalina.
A amostra coletada e a solução obtida são, respectivamente,
I.
II.
III.
IV.
V.

um sistema heterogêneo e uma mistura homogênea.
um sistema homogêneo e uma mistura heterogênea.
uma mistura heterogênea e um sistema homogêneo.
uma mistura heterogênea e uma substância pura.
uma mistura homogênea e uma substância pura.

Está correto o que se afirma, apenas em
a.
b.
c.
d.
e.

I e IV.
I e III.
II e V.
II, III e V.
III e IV.
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54. Uma indústria química tem em seu estoque 4 toneladas de clorobenzeno, matéria prima utilizada para
sintetizar o inseticida DDT. A equação química que representa essa síntese é

2C6H5Cl

+

C2HCl3O

C14H9Cl5

→

(clorobenzeno)

+

H2O

(DDT)

Sabendo que o rendimento desse processo é de 70%, ao utilizar apenas 50% do clorobenzeno
estocado, qual a massa de DDT, em toneladas, obtida?
Dados: Massa molar (g/ mol): DDT = 354,5;
Clorobenzeno = 112,5.
a.
b.
c.
d.
e.

2,21.
3,15.
4,41.
6,30.
12,60.

B I O L O G I A

55. Nos ecossistemas, o fluxo de energia é importante para manter todos os processos fundamentais dos
seres vivos. Sendo assim, essa energia precisa ser introduzida e reintroduzida a partir de
a.
b.
c.
d.
e.

armazenamento nos diferentes níveis tróficos.
captura direta por parte dos consumidores.
predação de níveis tróficos inferiores.
respiração dos produtores.
processo fotossintético.

56. O Tiê-sangue (Ramphocelus bresilius) é endêmico do Brasil, vivendo em toda a Mata Atlântica. Ele se
alimenta dos frutos da embaúba, muito comuns nessa floresta. Alimenta-se também de insetos e
vermes. A reprodução desta espécie ocorre entre a primavera e o verão, quando o animal constrói um
ninho em forma de cestos forrados de fibra de coco, palmeira, sisal e capim, em vegetação densa,
tendo o cuidado de camuflar as partes externas com vegetais frescos.
Nesse contexto, a alternativa que indica dois conceitos, implícitos no texto, que se referem à dinâmica
dos seres vivos é
a.
b.
c.
d.
e.

hábitat e nicho ecológico.
espécie e população.
comunidade e nicho ecológico.
população e hábitat.
nicho ecológico e espécie.

O texto abaixo se refere à questão 57.
Recente Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) revela que, do total de pessoas com 60 anos ou mais
diagnosticados com catarata, 72,7% tiveram indicação de cirurgia; destes, 37,9% a fizeram e foram
cobertas por plano de saúde. Das pessoas de 60 anos ou mais de idade que tiveram indicação de
cirurgia de catarata, 27,7% não realizaram a cirurgia. Vale lembrar que a população idosa do país é
estimada em 26% do total da população brasileira. A maioria, 47,6%, usou o Sistema Único de Saúde
(SUS).
Fonte: adaptado de: Disponível em: <http://www.portaldoenvelhecimento.com/saudedoenca/item/3759-a-saude-do-brasil-ea-importancia-do-sus>. Acesso em: 15 fev. 2016.
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57. O princípio de saúde, de acordo com SUS, reconhecido nesse texto é:
a.
b.
c.
d.
e.

Quem estiver em estado grave e/ou maior sofrimento deve ser atendido primeiro.
Toda receita médica deve ser escrita de modo claro, permitindo fácil leitura.
Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema.
A identificação do profissional de saúde deve ser bem visível no crachá.
Os parentes têm o direito de receber informações sobre o estado do paciente.

58. Uma garota, em um zoológico, fez o seguinte questionamento: “Todos os seres carnívoros são maus,
pois matam os seres herbívoros. Eles não poderiam mudar seus hábitos e comportamentos?”.
O tratador dos animais carnívoros estava próximo e explicou que eles
a. poderiam ser domesticados, deixando de lado esse tipo de alimentação, mas perderiam o instinto
de sobrevivência no ambiente natural.
b. recorrem, instintivamente, a esse tipo de alimentação somente em situações em que ocorre
escassez de produtos de origem vegetal.
c. adaptaram o corpo e os comportamentos para a caça, em razão do grande estímulo provocado por
seus instintos.
d. desenvolveram essas características físicas e comportamentais para garantir que sobrevivessem e
se reproduzissem em determinados ambientes.
e. perdem naturalmente essa característica pelo contato com humanos e que, ao longo do tempo,
adaptam-se facilmente à alimentação herbívora.
59. O DDT é um pesticida organoclorado utilizado no controle de pragas na agricultura e, em virtude de ser
não biodegradável, causa graves problemas a diferentes ecossistemas.
Sobre os efeitos desse pesticida fizeram-se algumas considerações.
I.
II.
III.
IV.

Acumula-se nos tecidos dos seres integrantes da cadeia alimentar.
Nos produtores, como as algas e plantas, seu acúmulo é máximo.
Os pássaros apresentam diminuição da densidade populacional.
Acumula-se nas células modificando a conformação do DNA.

Estão corretos apenas os efeitos considerados em
a.
b.
c.
d.
e.

I e II.
I e III.
II e III.
I e IV.
II e IV.

60. O carbono, na forma de inúmeras substâncias, é um dos elementos químicos essenciais à manutenção
das diferentes formas de vida no planeta. Observe as figuras a seguir, que ilustram processos
responsáveis pelo ciclo do carbono, em diferentes condições.

Fonte: Disponível em: <http://www.frankswebspace.org.uk/>. Acesso em: 24 abr. 2015.

Nas figuras I e II, as setas 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, a que processos integrantes do
ciclo do carbono?
a.
b.
c.
d.
e.

Combustão,
Respiração,
Combustão,
Respiração,
Combustão,

fotossíntese e respiração.
fotossíntese e respiração.
respiração e fotossíntese.
fotossíntese e fotossíntese.
fotossíntese e fotossíntese.
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