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Somente uma alternativa é correta.
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L Í N G U A

P O R T U G U E S A

A tirinha abaixo se refere à questão 1.

Fonte: Disponível em:
<http://migre.me/uXNNJ>.
Acesso em: 7 set. 2016.

1. Considere as afirmações a seguir sobre a tirinha.
A expressão “indivíduo suspeito, de moral discutível e pouco confiável” (2o quadro) denota um
abrandamento, pois foi empregada em substituição à “Ladrão, canalha e traiçoeiro” (1o quadro).
Esse recurso é denominado eufemismo.
II. “Homem do seu tempo, que trabalha para corresponder à expectativa geral da nação” (4o quadro)
é uma paráfrase de “Ladrão, canalha e traiçoeiro” (1o quadro).
III. “E afinal quem pode atirar a primeira pedra?” (3o quadro) denota o reconhecimento da imperfeição
humana. O recurso empregado foi a metáfora.
I.

Está correto o contido em
a.
b.
c.
d.
e.

I, apenas.
II, apenas.
I, II e III.
II e III, apenas.
I e III, apenas.

O texto abaixo se refere à questão 2.

Lembre-se: você não é a sua nota do Enem!
Quanto mais trabalhamos em busca de um determinado objetivo, naturalmente, mais expectativas
depositamos em torno dos resultados esperados. Quando estes resultados não chegam (...) toda essa
expectativa se transforma em autopunição. A sociedade em que vivemos faz com que tenhamos que
lidar com isso durante toda a nossa vida.
Desde muito pequenos, somos enxergados como números. Somos criados com a obrigação de
não só vislumbrarmos, mas, também, de alcançarmos, sem desculpas, a tão esperada nota dez, até o
ponto de esquecermos que, ao condicionarmos uma criança a buscar – a todo custo – uma sucessão
de notas máximas em matemática, sendo que ela se sente mais confiante e confortável em estudar
língua portuguesa, fazemos com que, ano após ano, batalhas intermináveis sejam travadas na cabeça
deste indivíduo, (...).
São inúmeros: alguns que amam biologia e detestam física; outros que poderiam viver debruçados
sobre pilhas de livros de história, mas, por outro lado, não suportam assistir sequer uma aula de
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química; (...), sendo obrigados a realizarem uma mesma prova, gostando ou não, sob pena de
exclusão social e rejeição familiar, em busca de uma aprovação que, em muitos casos, nem é um
objetivo pessoal, mas sim o resultado de um conjunto de construções sociais, visando alcançar um
futuro intransferível, que parece ser a única opção plausível e que, milagrosamente, tem o mesmo
caminho para todos (...), tudo para que, lá na frente, bem lá na frente, tenham a tão sonhada e
cobiçada estabilidade financeira.
Só que aí chega o tão esperado dia da prova e todo o peso recai sobre nós, não sobre a nossa
família, nem sobre o nosso colégio, muito menos sobre os nossos professores ou colegas. Sobre nós,
que tanto sabemos o quanto tivemos que nos sacrificar para chegarmos até aqui. Só que, pode
acontecer de o nervosismo sobrepor a nossa capacidade (ou aquilo realmente não ser a verdadeira
expressão da nossa capacidade). (...)
Enquanto a educação for tratada como uma competição, os números continuarão sendo mais
valorizados que os sentimentos.
Fonte: ROCHA, F. Disponível em: <http://eoh.com.br/lembre-se-voce-nao-e-a-sua-nota-do-enem/>. Acesso em: 12 fev. 2017.

2. Considere as afirmações a seguir sobre o texto.
I. A capacidade da pessoa sobrepõe o nervosismo.
II. Para a sociedade, obter nota máxima nos estudos é bastante relevante, em relação ao equilíbrio
financeiro.
III. A autopunição ocorre quando os resultados são insatisfatórios.
IV. Os sentimentos do estudante são relevantes para a sociedade.
V. A educação é tratada como uma disputa.
VI. A responsabilidade de se alcançar um bom resultado recai sobre o estudante.
Está correto o que se afirma apenas em
a.
b.
c.
d.
e.

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

3. Considere os termos do quadro.
madrepérola

dominó

húmus

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

interminável; avô; óculos.
sonâmbulo; avó; vários.
ônibus; complô; vírus.
inacessível; órgão; álbuns.
lâmpada; último; chapéus.

O quadrinho abaixo se refere à questão 4.

Fonte: O Estado de S. Paulo. 27 abr. 2015.
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4. No quadrinho, a expressão “arriscar a pele” significa
I.
II.
III.
IV.

correr um risco.
pôr a pele em risco.
promover o produto usando-o na pele.
livrar de testar o produto na pele.

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

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

O poema abaixo se refere à questão 5.

Canção do exílio
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar – sozinho, à noite –
Mais prazer eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.

Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que disfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu’inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Fonte: DIAS, G. Disponível em: <http://www.horizonte.unam.mx/brasil/gdias.html>. Acesso em: 14 abr. 2015.

5. Ainda que o poema faça frequente menção aos elementos da natureza, de acordo com o contexto, seu
núcleo temático é
a.
b.
c.
d.
e.

o apego à religiosidade.
a valorização do estrangeiro.
o temor de morte prematura.
a solidão noturna.
o sentimento patriótico.

O texto abaixo se refere à questão 6.

Proparoxítonas
Todos os vocábulos proparoxítonos são acentuados.
Fonte: TERRA, E. Minigramática. São Paulo: Scipione, 1999.

6. Seguem a mesma regra de acentuação as palavras
a.
b.
c.
d.
e.

lâmpada e revólver.
imóveis e memória.
lâmpada e árvore.
imóveis e revólver.
árvore e memória.
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A figura abaixo se refere à questão 7.

Fonte: Disponível em:
<https://www.google.com.br/search?q=anuncio&biw>.
Acesso em: 16 maio 2016.

7. Qual é a sequência discursiva que predomina na campanha?
a.
b.
c.
d.
e.

Argumentativa, pois faz a defesa de um ponto de vista.
Injuntiva ou instrucional, pois evidencia um apelo ou pedido.
Descritiva, pois marca uma sucessão de acontecimentos.
Narrativa, pois predomina a marca da temporalidade.
Expositiva, pois conceitua e transmite informações.

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

Deveriam haver soluções para todas essas dificuldades.
Seguem anexo as contas e as notas fiscais para o relatório.
Minha felicidade são as crianças.
Dúvidas é bom para o entendimento.

De acordo com as regras-padrão de concordância verbal e nominal, estão corretas apenas as frases
a.
b.
c.
d.
e.

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

O texto abaixo se refere à questão 9.
Um grupo de fãs de gatos está arrecadando dinheiro para um projeto que consiste em trocar
todas as publicidades de uma estação da cidade de Washington por fotos de gatos.
O grupo “Citizens Advertising Takeover Service” (Serviço de Tomada dos Anúncios pelos
Cidadãos), ou C.A.T.S., já tinha feito isso na estação Clapham, em Londres, e agora tenta repetir a
façanha na capital dos EUA.
O C.A.T.S. afirma que o objetivo é fazer mais feliz quem usa o transporte público e “dar um
tempo” da publicidade e do consumismo.
O grupo afirmou que as fotos usadas serão de gatos que estão para adoção.
Fonte: Disponível em: <http://g1.globo.com/planeta-bizarro/noticia/
grupo-quer-substituir-anuncios-de-estacao-nos-eua-por-fotos-de-gatos.ghtml>. Acesso em: 3 abr. 2017.

9. Sem se perder o sentido dado pelo texto, as palavras e expressões destacadas em negrito podem ser
substituídas por:
a.
b.
c.
d.
e.

baseia-se; proeza; impedir o advento.
insiste; ação censurável; esquecer.
advém; ação escandalosa; evitar por determinado período.
se baseia; proeza; tirar por determinado período.
insiste; ato indigno; esquecer.
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A figura abaixo se refere à questão 10.

Fonte: Disponível em: <http://migre.me/u6VTt>.
Acesso em: 22 maio 2016.

10. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego da acentuação gráfica nas palavras da placa.
a. Nenhuma palavra deveria ser acentuada, embora os acentos estejam indicando corretamente as
respectivas sílabas tônicas.
b. Há erro de acentuação apenas na primeira palavra.
c. Há erro de acentuação apenas na terceira palavra.
d. O acento em “Massaguaçú” justifica-se por ser uma oxítona terminada em “u”.
e. Os acentos estão equivocados porque não indicam corretamente as vogais tônicas.
O poema abaixo se refere à questão 11.

A rosa de Hiroxima
Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam

Da rosa da rosa
Da rosa de Hiroxima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
A antirrosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada.

Fonte: MORAES, V. Disponível em: <http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/rosa-de-hiroxima>.
Acesso em: 10 fev. 2016.

11. No poema, “rosa” é uma metáfora que se refere
a.
b.
c.
d.
e.

à beleza humana.
ao odor humano.
à bomba atômica.
ao ciclo natural da vida.
às doenças humanas.

O texto abaixo se refere à questão 12.
(...)
O meu fim evidente era atar as duas pontas da vida, e restaurar na velhice a adolescência. Pois,
senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é
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diferente. Se só me faltassem os outros, vá; um homem consola-se mais ou menos das pessoas que
perde; mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à
pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas
autópsias; o interno não aguenta tinta. Uma certidão que me desse vinte anos de idade poderia
enganar os estranhos, como todos os documentos falsos, mas não a mim. Os amigos que me restam
são de data recente; todos os antigos foram estudar geologia dos campos-santos. (...)
Fonte: ASSIS, M. Dom Casmurro. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 15.

12. A partir do texto, infere-se que os antigos amigos do narrador
a.
b.
c.
d.
e.

foram cursar uma graduação no exterior.
abandonaram-no para viver aventuras longe dele.
faltaram-lhe e ele não conseguiu consolar-se dessa perda.
conseguiram ir estudar em terras consideradas “santas”.
morreram, por isso ele só possuía amigos recentes.

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

Chorou, pois tinha horror de baratas.
Embora complexa, a medida foi necessária ao país.
Obedecia aos professores, conforme orientações dos pais.
Visamos sempre um futuro melhor.

As frases que estão de acordo com as regras-padrão de regência verbal e nominal são, apenas,
a.
b.
c.
d.
e.

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

O poema abaixo se refere à questão 14.
(...)

Trabalharás uma terra
da qual, além de senhor,
serás homem de eito e trator.

Viverás, e para sempre,
na terra que aqui aforas:
e terás enfim tua roça.

Trabalhando nessa terra,
tu sozinho tudo empreitas:
serás semente, adubo, colheita.

Aí ficarás para sempre,
livre do sol e da chuva,
criando tuas saúvas.

Trabalharás numa terra
que também te abriga e te veste:
embora com o brim do Nordeste.

Agora trabalharás,
só para ti, não a meias,
como antes em terra alheia.

(...)

Fonte: MELO NETO, J. C. Morte e Vida Severina. Disponível em: <http://www.jornaldepoesia.jor.br/joao.html#inicio>.
Acesso em: 6 jun. 2016.

14. Assinale a alternativa que apresenta o tema central do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

O sofrimento de um trabalhador rural.
A morte de um trabalhador.
A conquista da terra prometida.
A independência de um trabalhador.
O trabalho duro de um roceiro.
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O poema abaixo se refere à questão 15.

A Jesus Cristo Nosso Senhor
Pequei, Senhor; mas não porque hei pecado,
Da vossa alta clemência me despido;
Antes, quanto mais tenho delinquido,
Vos tenho a perdoar mais empenhado.

Se uma ovelha perdida já cobrada,
Glória tal e prazer tão repentino
Vos deu, como afirmais na Sacra História:
Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada,
Cobrai-a; e não queirais, Pastor Divino,
Perder na vossa ovelha a vossa glória.

Se basta a vos irar tanto pecado,
A abrandar-vos sobeja um só gemido:
Que a mesma culpa, que vos há ofendido,
Vos tem para o perdão lisonjeado.

Fonte: GUERRA, G. M. Disponível em: <http://www.soliteratura.com.br/biblioteca_virtual/biblioteca06.php>.
Acesso em: 26 ago. 2016.

15. De acordo com o contexto, analise as afirmações diante da postura assumida pelo eu lírico.
I.

Trata-se de um pecador não arrependido, pois, ao pecar, estaria fazendo um favor ao Senhor. Tal
atitude simboliza o conflito vivido pelo homem barroco, um dualismo entre o pecado e o perdão.
II. Ao assumir o papel de ovelha desgarrada, reforça as características contestadoras do homem
romântico.
III. Mostra-se superior, visto que assume ser indiferente ao perdão divino. Essa atitude revela uma
característica que marcou o homem árcade: a soberba.
IV. Ao empregar a metáfora, comparando-se à ovelha desgarrada, o eu lírico evidencia um recurso
típico do Barroco.
Está correto o contido apenas em
a.
b.
c.
d.
e.

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

16. Considere estas sentenças.
I.

Thiago Pereira, em novembro de 2007, bateu o recorde mundial dos 200 m medley em piscina
curta, durante a etapa de Berlim, na Copa do Mundo.
II. Foi solicitado aos diretores escolares que colocassem suas rubricas em todas as folhas do
documento.
III. O público esperava ansioso o início da peça, nesse interim, um menestrel começou a declamar
William Shakespeare.
IV. O latex é muito usado para a produção de instrumentos cirúrgicos.
De acordo com as regras de acentuação, devem-se acentuar graficamente apenas as palavras
destacadas em negrito das sentenças
a.
b.
c.
d.
e.

I e III.
III e IV.
II e III.
I e II.
I e IV.
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Os textos abaixo se referem à questão 17.
Texto I

O dinossauro
Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá.
Fonte: MONTERROSO, A. Disponível em: <http://www.letraseeartes.com.br/2013/09/
quando-acordei-o-dinossauro-ainda.html>. Acesso em: 6 jun. 2016.

Texto II
Aos 100 anos, a Avenida Paulista permanece uma janela aberta para a modernidade. Seus
2,6 km de extensão (ou 3.818 passos) são percorridos diariamente por 1 milhão de pessoas, em
sua maioria, mulheres, como revela pesquisa da companhia que mantém o metrô correndo sob
seu asfalto. A Paulista fala 12 línguas, em 18 consulados ali instalados. Ao lado de poucos
casarões do passado, ela abriga edifícios “inteligentes” e torres de rádio e TV iluminadas como
um marco futurista.
Fonte: SAVIOLI, F. P.; FIORIN, J. L. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 1996.

Texto III

Bolo de Arroz
(...)
Prepare o arroz branco, bem solto. Ao mesmo tempo, faça o frango ao molho bem
temperado. Quando pronto, retire os pedaços, desosse e desfie. Reserve.
Quando o arroz estiver pronto, junte a gema, a manteiga e a salsa, coloque numa forma de
buraco e leve ao forno.
No caldo que sobrou do frango, junte a cebola, o molho inglês, a farinha e leve ao fogo para
engrossar. Retire do fogo e junte o creme de leite.
Vire o arroz num prato. Coloque o frango no meio e despeje por cima o molho. Sirva quente.
Fonte: TERRA, T. Todo dia uma delícia. São Paulo: Ática, 1993, p. 39.

17. As sequências discursivas predominantes nos textos I, II e III são, respectivamente,
a.
b.
c.
d.
e.

narrativa, descritiva e injuntiva.
narrativa, dissertativa e injuntiva.
descritiva, dissertativa e injuntiva.
injuntiva, narrativa e descritiva.
narrativa, narrativa e descritiva.

18. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto quanto à regência
nominal e verbal.
(...)
Noutros momentos ____ seu ódio não ferve tão quente, ele pensa ____ acenar com um lenço e
mandar um emissário ____ inimigo, oferecendo-lhe uma trégua para que venham recolher os mortos.
É desagradável ver esses cristãos inescrupulosos, entregues ____ moscas ou então à mercê ____
cachorros vadios que às vezes vêm cheirá-los e lamber-lhes as caras.
(...)
Fonte: VERÍSSIMO, E. O tempo e o vento (parte I) – O continente. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

a.
b.
c.
d.
e.

em que
em que
que
que
em que

–
–
–
–
–

em
no
em
em
no

–
–
–
–
–

ao
ao
para
para
ao

–
–
–
–
–

às
as
às
as
à

–
–
–
–
–

dos
de
de
dos
dos
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19. Considere estas sentenças.
I.
II.
III.
IV.

Durante a operação de resgate, surgiram muitos empecilhos.
O Amazonas atravessa a região norte.
Crença e fervor exageradas.
Vitamina é necessária para o fortalecimento de seu organismo.

Em relação à concordância verbal e nominal, estão corretas apenas as sentenças
a.
b.
c.
d.
e.

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

O poema abaixo se refere à questão 20.

Canção do Tamoio
I
Não chores, meu filho;
Não chores, que a vida
É luta renhida:
Viver é lutar.
A vida é combate,
Que os fracos abate,
Que os fortes, os bravos
Só pode exaltar.
(...)
Fonte: DIAS, A. G. Canção do Tamoio. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/vo000013.pdf>.
Acesso em: 30 jan. 2016.

20. O poema revela
a. o medo dos pais cujos filhos partiam em embarcações para explorar o Novo Mundo, preocupação
tipicamente clássica.
b. a representação objetiva e fidedigna do mundo exterior, própria das obras realistas.
c. o resgate da condição humana ameaçada por um mundo em guerra, preocupação peculiar
modernista.
d. a exaltação da força e coragem do povo brasileiro, marca da idealização romântica.
e. a apresentação imparcial de fatos históricos, presente na poesia descritiva parnasiana.

M A T E M Á T I C A

21. Um anagrama é uma palavra, mesmo que sem significado, formada a partir das letras de outra palavra.
Por exemplo, AVID é um anagrama da palavra VIDA.
Considerando as letras da palavra ESTUDO, quantos anagramas terminados por uma consoante
podem ser formados?
a.
b.
c.
d.
e.

360.
720.
40.
120.
240.
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22. Um engenheiro desenhou o projeto de uma casa com quatro cômodos, conforme a figura fora de
escala a seguir.
A área destinada ao banheiro é igual a
3 m2 e as áreas dos quartos 1 e 2 são,
respectivamente, 9 m2 e 8 m2.
Então, a área total desse projeto, em
metros quadrados, é igual a
a.
b.
c.
d.

24.
32.
44.
56.

e. 72.
23. Um motorista suspeitava que os limpadores de para-brisa de seu carro tivessem comprimentos
diferentes. Para tirar a prova, num certo dia, ele os acionou, e mediu um dos limpadores, mediu o
ângulo entre eles, mediu a distância entre as extremidades dos dois, mas quando foi medir o
comprimento do outro limpador, sua trena se rompeu. A situação está representada na figura a seguir.
Dados: cos 65° = 0,42;
sen 65° = 0,91;
tg 65° = 2,1.

Apesar do rompimento da trena, o motorista conseguiu descobrir o comprimento do outro limpador.
Qual foi o valor que ele encontrou, em cm?
a.
b.
c.
d.
e.

21.
42.
54.
50.
71.

24. Um agricultor construiu a tabela a seguir para mostrar a quantidade de algodão colhido pelos seus três
filhos durante o mês de julho.
Algodão (kg)
Ricardo

17,52

Carlos

15,4

Ana

15,25

A diferença, em kg, entre a maior quantidade e a menor quantidade de algodão colhido é igual a
a.
b.
c.
d.
e.

4,39.
15,25.
15,40.
2,12.
2,27.
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25. Um parque aquático estuda construir duas pontes pênseis (trechos AB e BC), para a travessia de duas
lagoas existentes. O esboço abaixo, sem escalas, mostra como serão construídas.
Dado:

5 = 2,2.

Ao todo, quantos metros de caminhada os visitantes percorrerão para atravessar as duas pontes?
a.
b.
c.
d.
e.

11.
22.
25.
33.
50.

26. Uma gráfica fez a seguinte promoção para encomendas de grandes quantidades de panfletos.

Considere que o preço estabelecido para cada panfleto é proporcional à medida de sua superfície e
que os panfletos são impressos e comercializados em uma folha maior com área de 0,9 m 2, sem
perdas.
Se o lucro da gráfica é de 50% sobre o preço de venda dessas folhas, quanto paga por cada uma
delas?
a.
b.
c.
d.
e.

R$ 0,90.
R$ 1,20.
R$ 1,80.
R$ 9,00.
R$ 18,00.

27. A depreciação de um veículo novo, isto é, a perda (redução) do valor do bem, conforme a passagem e
o uso com o tempo, segue a função v(t) = 45.000 - 2.000 . t, na qual t corresponde ao tempo (em anos)
de uso e v, o valor do bem com determinado tempo.
Supondo que um veículo foi adquirido novo, qual será o valor deste bem, em reais, daqui a
quatro anos?
a.
b.
c.
d.
e.

35.000,00.
37.000,00.
39.000,00.
41.000,00.
44.200,00.
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28. Uma estação de tratamento de água (A) localiza-se a 600 m de uma torre de reservatório de água (B)
e a 1000 m de outra torre (C), formando um triângulo retângulo ABC, com B = 90° , conforme a
figura a seguir.

Fonte: adaptado de: Disponível em:
<http://projetoinfo.blogspot.com.br/>.
Acesso em: 8 fev. 2017.

Sabendo que se pretende construir um novo reservatório de água (D), de modo que ele esteja alinhado
e equidistante dos outros dois, qual será a distância, em metros, entre os reservatórios B e D?
a.
b.
c.
d.
e.

400.
500.
600.
800.
300.

29. Uma jovem possui três saias: uma de couro, uma de jeans e uma de lycra. Para combinar com
qualquer uma dessas saias, ela possui duas blusas: uma azul e uma bege.
De quantas maneiras diferentes ela pode combinar essas roupas, vestindo uma saia e uma blusa?
a.
b.
c.
d.
e.

5.
6.
10.
12.
15.

30. Em certa cidade, há uma praça com formato triangular, conforme a figura abaixo.
O segmento BC representa uma calçada que corta a praça paralelamente à rua DE.
Admitindo que AB = 40 m, BD = 32 m, BC = 35 m e CE = 40 m, qual é o perímetro dessa praça,
em metros?
a.
b.
c.
d.
e.

147.
157.
207.
225.
265.

31. O termo que ocupa a posição n em uma Progressão Aritmética (PA) de razão r é dado pela fórmula
an = a1 + (n - 1) . r. Então, qual é o termo que ocupa a décima segunda posição em uma PA de
razão 2, cujo primeiro termo é igual a 10?
a.
b.
c.
d.
e.

18.
22.
30.
32.
42.
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32. Uma pessoa sobe uma rampa que tem uma declividade igual a 50%. Considere que, do ponto de onde
a pessoa partiu até o topo da montanha, a altura, em relação à horizontal alcançada, foi igual a
1 quilômetro.
Qual foi a distância, em quilômetros, aproximadamente percorrida em linha reta pela pessoa, do solo
até o topo da montanha?
a.
b.
c.
d.
e.

1,42.
1,73.
2,00.
2,24.
2,45.

33. A inflação pode ser indicada por diversos índices, entre eles o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC). O gráfico a seguir apresenta valores da inflação brasileira, de 1995 a 2013, com
base no INPC.

Fonte: Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 30 abr. 2014.

Com base nos dados apresentados no gráfico, quais foram os dois anos consecutivos que registraram
a maior queda na taxa de inflação?
a.
b.
c.
d.
e.

1995
1997
2005
2008
2012

e
e
e
e
e

1996.
1998.
2006.
2009.
2013.

34. Para constituir um novo conselho deliberativo de um clube social, a comissão precisaria ser formada
por 7 pessoas, sendo 4 mulheres e 3 homens. Concorrem ao pleito 10 homens e 9 mulheres.
De quantas maneiras este conselho poderia ser formado?
a.
b.
c.
d.
e.

246.
3.744.
15.120.
17.640.
50.388.
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35. Em uma gincana, partindo do ponto A, os participantes deveriam colocar uma bandeira no ponto B,
outra no ponto C e voltar para o ponto A, conforme figura fora de escala a seguir.
Dados: sen 50° = 0,76;
sen 60° = 0,87;
sen 70° = 0,94.

Considerando todas essas informações, que distância, em metros, foi aproximadamente percorrida no
trajeto total descrito?
a.
b.
c.
d.
e.

270.
180.
52.
90.
142.

36. Uma loja de tecidos resolve fazer uma promoção na qual, para uma compra de, no máximo, 10 m, o
valor pago pelo metro do tecido é calculado segundo a função v(x) = 50 - 2,5 x, em que v é o valor em
reais por metro de tecido e x, a quantidade de metros.
Duas costureiras foram a essa loja. Uma delas comprou 4 m e a outra comprou 8 m de um dos tecidos
dessa promoção. Dessa forma, a diferença em reais da compra feita por cada uma delas foi de
a.
b.
c.
d.
e.

10.
40.
80.
160.
190.

37. Um fazendeiro pretende instalar uma haste de sustentação para melhor fixar dois postes de
comprimentos iguais a 6 m e 4 m. A figura a seguir, fora de escala, representa a situação na qual os
postes são representados pelos segmentos AC e BD e a haste é representada pelo segmento MN,
todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC
representam os cabos de aço que serão instalados.
Para a melhor fixação dos dois postes, qual deve ser o valor do comprimento da haste MN?
a.
b.
c.
d.
e.

3,0 m.
4,9 m.
1,0 m.
2,0 m.
2,4 m.
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38. O tiro esportivo foi uma das modalidades nas Olimpíadas de 2016. O alvo é formado por anéis de
pontuação, com valores de 5, 6, 7, 8, 9, 10 e X.
Considere que, para um alvo à distância de 300 metros, devem ser obedecidas as medidas do
quadro abaixo.
Dado:  = 3.

Anéis de pontuação

Diâmetro

X

39

10

79

9

163

8

246

7

329

6

496

5 (branco)

662

Segundo essas informações, qual a medida aproximada da área, em mm2, correspondente ao anel
branco de 5 pontos?
a.
b.
c.
d.
e.

1 986.
144 171.
184 512.
328 683.
576 684.

39. O gráfico a seguir mostra o resultado de uma pesquisa de satisfação, realizada com 300 clientes,
sobre o atendimento em uma loja de eletrônicos.

Essa loja adota a política de entrar em contato com uma amostra de pessoas insatisfeitas (totalmente
ou parcialmente) com o atendimento oferecido, ligando para metade dos clientes que estão em cada
um desses níveis.
Dessa forma, qual foi a porcentagem de clientes contatados em relação à população da pesquisa?
a.
b.
c.
d.
e.

14%.
15%.
20%.
25%.
50%.
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40. Um professor de matemática escreveu na lousa a Progressão Geométrica (PG) abaixo.
Qual é o número de termos dessa PG?
a.
b.
c.
d.
e.

4.
5.
8.
9.
10.

1 1 1
, , , ..., 729
27 9 3

F Í S I C A

41. Três blocos A, B e C, de massas mA = 2 kg, mB = 3 kg e mC = 5 kg estão presos por um fio ideal,
conforme ilustra a imagem a seguir. Os blocos B e C estão sobre uma superfície sem atrito.
Dado: g = 10 m/s2.

Considerando que o sistema é abandonado dessa posição inicial, qual a distância percorrida,
em metros, pelo bloco A, após 2 segundos de movimento?
a.
b.
c.
d.
e.

2.
4.
5.
20.
100.

42. As oficinas mecânicas usam elevadores hidráulicos para suspender os carros que necessitam de
reparos. Um desses elevadores possui, de um lado, uma superfície de área 5 m2, onde o carro está
apoiado e, de outro lado, uma superfície de área 0,05 m2, onde é aplicada uma força, a fim de causar
essa suspensão do carro.
Qual deve ser a força aplicada, em N, para que a prensa levante um carro de, aproximadamente,
1,2 ton de massa?
a.
b.
c.
d.
e.

0,12.
12,00.
120,00.
1.200,00.
120.000,00.

43. Uma bola de tênis, de massa 0,05 kg, é arremessada para cima com uma velocidade inicial de 30 m/s.
Dado: g = 10 m/s2 e despreze o efeito da resistência do ar.
Qual a altura máxima que ela atinge?
a.
b.
c.
d.
e.

1,5 m.
2,25 m.
30,0 m.
45,0 m.
900,0 m.
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44. Os vetores 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem às forças que podem atuar sobre o automóvel da figura abaixo.
Se esse carro estiver em movimento, o vetor que
melhor representa a força de atrito entre os
pneus e o asfalto é o de número
a.
b.
c.
d.
e.

1.
2.
3.
4.
5.

45. Um balão de passageiros, de massa total M, está descendo com aceleração a. No entanto, como o
passeio dos passageiros ainda não chegou ao fim, o balão deve subir, para continuar o seu percurso.
Nessas condições, quanto de lastro (massa) deve ser atirado para fora do cesto do balão para dar a
ele a mesma aceleração a para cima? Suponha que o empuxo que age sobre o balão não se
modifique em nenhuma circunstância.
a. 2 M

a
.
ga

b.

gV
.
g-a

c.

gV
.
ga

d. -2 M

Dados: g = aceleração da gravidade;
 = densidade do ar;
V = volume do balão completo.

a
.
ga

e. 2 M.

46. Observe as considerações a seguir.
I.

Essa teoria, também chamada de Sistema Ptolomaico, afirma que a Terra está no centro do
Sistema Solar e os demais astros orbitam ao redor dela. Os astros estariam fixados sobre esferas
concêntricas e girariam com velocidades distintas.
II. Essa teoria consiste num modelo teórico do Sistema Solar em que a Terra e os demais planetas se
movem ao redor do Sol. A sucessão de dias e noites é uma consequência do movimento de
rotação da Terra sobre seu próprio eixo.
As considerações I e II fazem referência ao modelo
a.
b.
c.
d.
e.

heliocêntrico, em ambos os casos.
geocêntrico e ao modelo heliocêntrico, respectivamente.
heliocêntrico e ao modelo de Hubble, respectivamente.
geocêntrico e ao modelo de Hubble, respectivamente.
geocêntrico em ambos os casos.

O texto abaixo se refere à questão 47.
“O (jogador de futebol) argentino Lionel Messi é mesmo incrível! Em participação em um programa
de televisão japonês, o camisa 10 do Barcelona foi desafiado a chutar a bola por cima de uma barreira
e dominar do outro lado, sem deixar cair. Para variar, o craque tirou de letra e arrancou reações de
espanto dos apresentadores.”
Fonte: Disponível em: <http://espn.uol.com.br/post/471970_na-tv-japonesa-messi-chuta-bolapor-cima-de-barreira-de-18m-e-pega-do-outro-lado-assista>. Acesso em: 3 jan. 2015.
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47. Uma representação esquemática (fora de escala) do feito de Messi pode ser observada na figura
a seguir.
Dado: g = 10 m/s2.

Considerando essas informações, e desprezando as dimensões da bola e a resistência do ar,
o módulo da componente horizontal da velocidade com que Messi chutou a bola (vh), em m/s,
foi de, aproximadamente,
a.
b.
c.
d.
e.

2,63.
2,72.
5,26.
5,43.
18,44.

Q U Í M I C A

48. Um dos métodos de conservação de alimentos é a desidratação. Nele, a água é removida por
evaporação e, com isso, processos bacterianos ou enzimáticos são inibidos, prolongando o prazo de
validade do alimento processado. Sobre isso, considere a seguinte situação.
Uma indústria produtora de tomates secos adquiriu uma carga de 50 toneladas de tomates e, de
acordo com o laudo do fornecedor, o vegetal fresco tinha um teor de umidade (água) da ordem de
93%. Na secagem, o único componente perdido foi a água e, ao final do processo, a quantidade
residual desse componente foi de 55%.
Dados: Massas Molares (g/mol)

H = 1,0;
O = 16,0;

Número de Avogadro = 6 . 1023;
1 tonelada (t) = 106 g.
Qual o número aproximado de moléculas de água que foram removidas da carga de tomates?
a.
b.
c.
d.
e.

6,0 . 1029 moléculas.
7,0 . 1029 moléculas.
7,5 . 1029 moléculas.
8,5 . 1029 moléculas.
1,5 . 1030 moléculas.
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49. No filme “Perdido em Marte” (EUA, 2015), depois de ser dado como morto, o astronauta Mark Watney
é abandonado naquele planeta por seus companheiros de missão. Sozinho, e com suprimentos
escassos, ele precisa criar estratégias de sobrevivência.
Vasculhando o módulo em que estava alojado, encontra algumas batatas e decide cultivá-las. Para
resolver o problema da irrigação de sua plantação, ele decompõe a hidrazina (N2H4) armazenada num
tanque de combustível e usa o hidrogênio obtido nesse processo para gerar a água de que necessita.
A decomposição do combustível está representada na equação a seguir.

N2H4(l)

→

Dado: Massas molares (g/mol): N = 14,00;
H = 1,00.

N2(g) + 2H2(g)

Considerando que tenha sido produzida 0,50 t de hidrogênio gasoso, a massa de combustível,
em toneladas (t), que o astronauta decompôs foi igual a
a.
b.
c.
d.
e.

32,00.
15,00.
4,00.
0,57.
0,25.

50. Para verificar o conhecimento prévio dos alunos, um professor listou na lousa algumas afirmações.
I.

O ácido sulfúrico em meio aquoso é bom condutor de corrente elétrica, porque no rompimento das
ligações iônicas dissocia-se em H+ e SO42-.
II. A amônia, quando em meio aquoso, sofre ionização, formando cátion amônio (NH4+) e ânion
-

hidroxila (OH ).
III. A condutividade elétrica em meio aquoso de 1 mol de ácido fosfórico (H 3PO4; α = 50%) é menor
que a de 1 mol de hidróxido de sódio (NaOH).
IV. O ácido fosforoso (H3PO3) tem dois hidrogênios ionizáveis, porque todos estão diretamente ligados
aos átomos de oxigênio da molécula.
V. O etanol (C2H5OH) é um mau condutor de corrente elétrica em meio aquoso, porque seus átomos
de hidrogênio praticamente se mantêm presos à molécula.
Está correto o que se afirma apenas em
a.
b.
c.
d.
e.

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

51. Dois frascos contendo 200,0 mL de amostras líquidas e incolores são identificados apenas com as
letras P e Q. Sabe-se que um dos frascos contém uma substância pura e no outro uma solução salina
0,9% em massa, não azeotrópica.
Assinale a alternativa que permite identificar, de maneira correta, e com a menor perda possível das
amostras, o conteúdo dos frascos analisados.
a.
b.
c.
d.
e.

Analisar o comportamento térmico das amostras durante a mudança de fase.
Observar a formação de precipitado após agitação e repouso das amostras.
Verificar com uma lupa a presença de eventuais partículas existentes nas amostras.
Evaporar a fração líquida das amostras e observar os resíduos ao microscópio.
Inalar os vapores liberados pelas amostras durante o aquecimento.
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52. No quadro a seguir, a coluna da esquerda traz algumas evidências que auxiliaram os cientistas da
coluna da direita a elaborarem seus modelos atômicos.
Teoria Atômica

Modelo Atômico

I.

O espectro descontínuo do átomo de hidrogênio.

II.

O átomo como um núcleo pequeno e carregado positivamente, cercado
por elétrons em órbita circular, absorvendo ou emitindo energia.

Rutherford
Bohr

III.

Os compostos químicos são formados pela combinação de átomos de
elementos em diferentes proporções fixas.

Dalton

IV.

A trajetória das partículas α bombardeadas contra uma lâmina metálica
de ouro.

Rutherford

V.

O descobrimento da natureza elétrica da matéria a partir do experimento
com o tubo de raios catódicos.

Thomson

As associações evidência/cientista estão corretas apenas em
a.
b.
c.
d.
e.

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

53. Em uma salina, alguns quilogramas de cloreto de sódio foram contaminados com areia. Para separar o
sal da areia, o químico responsável executa os seguintes procedimentos.
I. Adiciona água à mistura, dissolvendo o sal.
II. Realiza a filtração, recolhendo o filtrado.
III. Evapora o filtrado, obtendo o sal.
Nessas condições, conclui-se que a etapa I possui ____ componente(s) distribuído(s) em ____ fase(s).
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas acima.
a.
b.
c.
d.
e.

1
2
3
3
3

–
–
–
–
–

2
2
2
3
1

54. Durante muito tempo, o ácido pícrico foi utilizado como explosivo, devido à sua grande instabilidade
química. Contudo, foi substituído pelo trinitrotolueno (TNT) que tem baixo ponto de fusão, o que o torna
facilmente manipulável, com a vantagem de ser resistente à detonação espontânea e à umidade,
mostrando-se bastante adequado ao fabrico de munições.
Ao explodir, essa substância reage, de acordo com a seguinte equação:

C7H5N3O6(s) → CO2(g) + H2(g) + N2(g) + C(s)
Essa explosão classifica-se como reação de ____ que, depois de balanceada, tem coeficientes
estequiométricos, respectivamente, iguais a ____ para o reagente e ____ para os produtos da reação.
Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

adição
eliminação
dupla troca
simples troca
decomposição

–
–
–
–
–

1
2
1
1
2

–
–
–
–
–

7, 5, 3, 7
6, 5, 3, 8
7, 5, 3, 7
7, 5, 3, 7
6, 5, 3, 8
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B I O L O G I A

55. Peixes nativos da bacia do São Francisco são mostrados na imagem a seguir. As diferentes
características visualizadas são adaptações que os auxiliam em hábitos alimentares distintos, uma vez
que são carnívoro e herbívoro, respectivamente.

Fonte: Disponível em:
<http://www.sfrancisco.bio.br/aspbio/pimport.html>.
Acesso em: 20 jun. 2016.

Por essas características, conclui-se que o habitat desses peixes são os
a.
b.
c.
d.
e.

rios e, por seus hábitos, pertencem a nichos ecológicos distintos.
mares que, sendo sempre idênticos, compreendem um mesmo nicho ecológico.
rios e, por seus hábitos, pertencem a nichos ecológicos idênticos.
mares que, sendo distintos, compreendem nichos ecológicos também distintos.
rios e, por seus hábitos, adaptam-se a qualquer nicho ecológico.

56. Os fluxos de matéria e de energia ao longo de uma cadeia alimentar (A) podem ser graficamente
representados, por exemplo, por pirâmides de números (B).
A

B

Considerando essas informações, é correto concluir que a cadeia alimentar A é corretamente
representada em B, apenas por
a.
b.
c.
d.
e.

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

57. Sabe-se que a incidência de diversas doenças está relacionada à falta de rede de água e de rede de
esgoto, ou seja, ausência de saneamento básico.
São exemplos de enfermidades que se manifestam nesse contexto
a.
b.
c.
d.
e.

a cólera, a leptospirose e o resfriado.
a amebíase, a cólera e a leptospirose.
a leptospirose, a pneumonia e a gripe.
a candidíase, a cólera e a leptospirose.
o sapinho, a leptospirose e o resfriado.
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58. Leia o texto a seguir:
“(...) Há três formas principais de contaminação de um corpo ou curso de água:
I. a forma química altera a composição da água e com esta reage;
II. a forma física, ao contrário da química, não reage com a água, porém afeta negativamente a vida
daquele ecossistema;
III. a forma biológica, consiste na introdução de organismos ou micro-organismos estranhos àquele
ecossistema, ou então no aumento danoso de determinado organismo ou micro-organismo já
existente. (...)”
Fonte: adaptado de: Disponível em: <http://www.infoescola.com/ecologia/poluicao-da-agua/>. Acesso em: 17 jan. 2014.

Assinale a alternativa na qual se reconhecem os agentes que, respectivamente, respondem pelas
formas de contaminação I, II e III tratadas no texto.
a. Esgoto doméstico, fertilizantes agrícolas, água quente de fábricas e usinas nucleares.
b. Entulhos de construção de casas e edifícios, sacolinhas plásticas não biodegradáveis fornecidas
em mercados e descarte de remédios.
c. Descarte de remédios, esgoto doméstico e sacolinhas plásticas não biodegradáveis fornecidas
em mercados.
d. Fertilizantes agrícolas, sacolinhas plásticas não biodegradáveis fornecidas em mercados e
esgoto doméstico.
e. Descarte de pneus em rios e córregos, esgoto doméstico e fertilizantes agrícolas.
59. Os textos I e II fazem referência ao relatório da UNAIDS, emitido em julho de 2015, informando sobre a
evolução da AIDS no mundo e, particularmente, no Brasil.
Texto I

Texto II

“O número de casos novos de AIDS
está diminuindo no mundo. É o que
mostra o relatório anual da UNAIDS,
programa das Nações Unidas sobre
HIV.”

Fonte: Disponível em: <http://migre.me/v2paB>.

Fonte: Disponível em: <http://migre.me/v2pbU>.

Acesso em: 20 jun. 2016.

Acesso em: 20 jun. 2016.

Diante da preocupação que tais informações trouxeram à população brasileira, várias organizações se
dedicaram a entender o que, apesar de o volume de informações e orientações sobre o tema, estava
ocasionando o problema.
Entre as possíveis explicações encontra-se
a.
b.
c.
d.
e.

o alto número de parceiros sexuais.
a interrupção da ingestão de anticoncepcionais.
a falta de uso do preservativo.
o uso de drogas que afetam o sistema nervoso central.
a baixa imunidade dos contaminados.
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60. No esquema a seguir observa-se o fluxo energético que ocorre nas cadeias alimentares.

Fonte: Disponível em: <http://migre.me/vWDDV>.
Acesso em: 25 jan. 2017.

Analise as seguintes afirmativas sobre esse esquema.
I.
II.

III.

IV.

V.

A energia é transferida para cada organismo da cadeia alimentar de forma unidirecional, no sentido
produtor → decompositor, aumentando a quantidade de energia disponível a cada nível trófico.
Quando um consumidor primário se alimenta dos seres fotossintetizantes, a energia potencial
química armazenada nos compostos orgânicos desses seres é transferida para ele, sendo uma
parte utilizada no seu metabolismo e a outra parte perdida através das fezes e da urina.
A cada nível trófico, menos energia é transferida. Normalmente, apenas 5% a 20% da energia é
transferida para o próximo nível trófico, sendo esse fenômeno chamado de eficiência ecológica.
Diante dessa baixa quantidade de energia transferível, uma cadeia alimentar dificilmente possui
mais de cinco níveis tróficos.
Os organismos fotossintetizantes existentes captam cerca de 2% de toda a energia solar que
chega ao planeta. Eles transformam essa energia em substâncias orgânicas através do processo
de fotossíntese, e a energia fica armazenada na forma de energia potencial química.
Os decompositores são seres heterotróficos que atuam principalmente na ciclagem de nutrientes,
sendo essenciais para os ciclos biogeoquímicos, tais como o do carbono e do nitrogênio, uma vez
que fazem com que esses elementos retornem para o meio abiótico.

Estão corretas apenas as afirmativas
a.
b.
c.
d.
e.

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