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Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
 
1. 

 
Para o uso cotidiano de qualquer gênero de texto que circula em nossa sociedade, é necessário 
que se conheça sua finalidade, função social e organização textual. Pela leitura da história em 
quadrinhos, infere-se que o gênero estatuto: 

a) Pertence à esfera jurídica, por tratar de leis e ter como finalidade estabelecer normas e 
regras de conduta. 

b) Caracteriza-se pelo uso de uma variedade linguística regional não padrão. 
c) Caracteriza-se pelo uso da linguagem coloquial. 
d) Estabelece o direito de todos os cidadãos. 
e) Apresenta elementos não verbais. 

 
 
2. AO LEITOR 
Que Stendhal¹ confessasse haver escrito um de seus livros para cem leitores, coisa é que admira 
e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará é se este outro livro não tiver os 
cem leitores de Stendhal, nem cinquenta, nem vinte e, quando muito, dez. Dez? Talvez cinco. 
Tratando-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de 
um Sterne², ou de um Xavier de Maistre³, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. 
Pode ser. Obra de finado. Escrevi-a com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil 
antever o que poderá sair desse conúbio4. Acresce que a gente grave achará no livro umas 
aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual; 
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 ei-lo aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas 
máximas da opinião. 
Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo 
explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito 
obscuro e truncado. Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na 
composição destas Memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente5 
extenso, e aliás desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo: se te 
agradar, fino leitor, pago-me da tarefa; se te não agradar, pago-te com um piparote6, e adeus. 
Brás Cubas 
 

(ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas.) 
 
Vocabulário 
1 Stendhal: escritor francês do século XIX, escreveu romances como Do amor e O vermelho e o 
negro. 
2 Sterne: escritor irlandês do século XVII cuja obra A vida e as opiniões do cavaleiro Tristam 
Shandy influenciou Machado de Assis na escritura de suas Memórias póstumas de Brás Cubas. 
3 Xavier de Maistre: escritor francês do século XIX, famoso pelo romance Viagem ao redor do 
meu quarto. 
4 conúbio: união, aliança, ligação. 
5 nimiamente: exageradamente, demasiadamente. 
6 piparote: pancada com o dedo indicador no lóbulo da orelha, peteleco. 
 
O texto acima foi retirado do livro Memórias póstumas de Brás Cubas, e corresponde ao seu 
prólogo. Nele, a voz que está presente não é a de Machado de Assis, mas sim de Brás Cubas, o 
“defunto autor” da obra. A leitura atenta do fragmento nos permite identificar como função da 
linguagem predominante a: 

a) Fática, visto que há uma preocupação muito grande em testar o canal de comunicação 
com o leitor. 

b) Conativa, já que o autor se mostra preocupado em convencer o maior número possível de 
pessoas a lerem o seu livro. 

c) Metalinguística, porque o narrador se utiliza de um espaço de sua obra para refletir sobre o 
processo de composição da mesma. 

d) Referencial, pois o autor se mostra preocupado em expor de modo objetivo quais são as 
referências literárias de sua obra. 

e) Emotiva, graças ao tom predominantemente sentimental que o autor emprega em seu 
prólogo. 

 
 
3. Os poemas 
Os poemas são pássaros que chegam 
não se sabe de onde e pousam 
no livro que lês. 
Quando fechas o livro, eles alçam voo 
como de um alçapão. 
Eles não têm pouso 
nem porto; 
alimentam-se um instante em cada 
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 par de mãos e partem. 
E olhas, então, essas tuas mãos vazias, 
no maravilhado espanto de saberes 
que o alimento deles já estava em ti... 
 

(QUINTANA, Mário. Antologia Poética. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2001, p. 104) 
 
O poema sugere que o leitor é parte fundamental no processo de construção de sentido da 
poesia. O verso que melhor expressa essa ideia é: 

a) “Os poemas são pássaros que chegam”. 
b) “Quando fechas o livro, eles alçam voo”. 
c) “Eles não têm pouso”. 
d) “E olhas, então, essas tuas mãos vazias,”. 
e) “que o alimento deles já estava em ti...”. 

 
 
4. 

 
(SCLIAR, Carlos. Soldados no Front. Xilografia s/ papel, 32,5 x 21,9 cm. Disponível em: 

http://www.mac.usp.br/mac/menuLateral.asp?op=8#. Acesso em: 01 mai. 2009) 
 



 
 
 
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

    Simulado Junho 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
Matemática e suas Tecnologias 

 A gravura acima, de Carlos Scliar, que se refere à experiência da guerra na Itália em 1944, 
relaciona-se com: 

a) A experiência impressionista chamada de pontilhismo. 
b) A técnica da pintura que desenvolveu um gênero original denominado cubismo sintético. 
c) A realidade do contexto de vida pop, conforme se percebe no tema e nos personagens que 

compõem a cena. 
d) A forma de representação chamada de abstração, antinaturalista, geométrica e distante do 

mundo material. 
e) O movimento expressionista, como se percebe na mensagem emocionalmente carregada 

de solidão e medo que ela transmite. 
 
 
5. Lisongeia outra vez impaciente a retenção de sua mesma desgraça... 
Gregório de Matos. 
 
Discreta e formosíssima Maria, 
Enquanto estamos vendo claramente 
Na vossa ardente vista o sol ardente, 
E a rosada face a Aurora fria: 
Enquanto pois produz, enquanto cria 
Essa esfera gentil, mina excelente 
No cabelo o metal mais reluzente, 
E na boca a mais fina pedraria: 
Gozai, gozai da flor da formosura, 
Antes que o frio da madura idade 
Tronco deixe despido, o que é verdura. 
Que passado o Zenith da mocidade, 
Sem a noite encontrar da sepultura, 
É cada dia ocaso de beldade. 
 

(CUNHA, H. P. Convivência maneirista e barroca na obra de Gregório de Matos. In: Origens da 
Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1979. p. 90) 

 
O Barroco é um movimento complexo, considerado como a arte dos contrastes. O poema de 
Gregório de Matos, que revela características do Barroco brasileiro, é uma espécie de livre-
tradução de um poema de Luís de Góngora, importante poeta espanhol do século XVII. 
Fruto de sua época, o poema de Gregório de Matos destaca: 

a) A regular alternância temática entre versos pares e ímpares. 
b) O contraste entre a beleza física da mulher e a religiosidade do poeta. 
c) O pesar pela transitoriedade da juventude e a certeza da morte ou da velhice. 
d) O uso de antíteses para distinguir o que é terreno e o que é espiritual na mulher. 
e) A concepção de amor que se transforma em tormento da alma e do corpo do eu lírico. 

 
 
6. Assinale a manchete de jornal que permite dupla leitura: 

a) Guindaste iça carro roubado em desmanche no Rio. 
b) Sigilo telefônico é vendido a menos de R$1.000 no país. 
c) 81% dos brasileiros apoiam proibição a fumo em lugar fechado. 
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 d) Comitê Olímpico Brasileiro gasta R$68 milhões com burocracia. 
e) Papéis da Bovespa emitidos no exterior são investigados. 

 
 
7. 9Histórica e sociologicamente, os jogos em geral têm um papel muito imporante3: são 
elementos essencialmente reveladores de características 8civilizatórias, 4isto é, através da história 
do jogo podemos conhecer muito da 7sociedade em que é praticado. O filósofo Platão foi um dos 
primeiros a reconhecer plenamente o valor formativo e disciplinador dos jogos. Ele observa que 
5só se pode admitir a mudança de regras para crianças de até seis anos. 
6a partir daí, as regras deveriam permanecer fixas, inalteradas, pois caso se 10habituassem 11às 
mudanças nas leis do jogo, os jovens desejariam experimentar alterações também nas leis da 
cidade, 1o que, segundo Platão, 2seria muito perigoso para a democracia. 
 

Fátima Cabral 
 
Assinale a alternativa correta: 

a) “o que” (ref. 1) estabelece coesão textual ao se referir antecipadamente ao trecho “seria 
muito perigoso para a democracia” (ref. 2). 

b) Os dois pontos (ref. 3) podem ser substituídos, sem prejuízo do sentido original do texto, 
pela conjunção “contudo”. 

c) “isto é” (ref. 4) introduz frase que retifica afirmação feita na oração imediatamente anterior. 
d) O uso de “só” (ref. 5) indica que mudanças de regras são permitidas apenas nos jogos. 
e) “A partir daí” (ref. 6) relaciona-se com o período imediatamente anterior, expressando 

sentido equivalente a “desse ponto em diante”. 
 
8. A verdade é que não me preocupo muito com o outro mundo. Admito Deus, pagador celeste 
dos meus trabalhadores, mal remunerados cá na terra, e admito o diabo, futuro carrasco do 
ladrão que me furtou uma vaca de raça. Tenho, portanto, um pouco de religião, embora julgue 
que, em parte, ela é dispensável a um homem. Mas mulher sem religião é horrível. 
Comunista, materialista. Bonito casamento! Amizade com o Padilha, aquele imbecil. “Palestras 
amenas e variadas”. Que haveria nas palestras? Reformas sociais, ou coisa pior. Sei lá! Mulher 
sem religião é capaz de tudo. 
 

(RAMOS, Graciliano. São Bernardo. Rio de Janeiro: Record, 1981, p. 131) 
 
Uma das características da prosa de Graciliano Ramos é ser bastante direta e enxuta. No 
romance São Bernardo, o autor faz a análise psicológica de personagens e expõe desigualdades 
sociais com base na relação entre patrão e empregado, além da relação conjugal. Nesse sentido, 
o texto revela: 

a) Um narrador-personagem que coloca no mesmo plano de Deus e o diabo e defende o livre-
arbítrio feminino no tocante à religião. 

b) Um narrador onisciente que não participa da história, conhecedor profundo do caráter 
machista de Paulo Honório e da sua ideologia política. 

c) Uma narração em terceira pessoa que explora o aspecto objetivo e claro da linguagem 
para associar o espaço interno do personagem ao espaço externo. 

d) Um discurso em primeira pessoa que transmite o caráter ambíguo da religiosidade do 
personagem e sua convicção acerca da relação que a mulher deve ter com a religião. 
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 9. 

 
A história da arte impressiona muitas vezes pela técnica utilizada pelos artistas em diferentes 
épocas. Observando-se com atenção a obra acima, pode-se dizer que ela pertence à estética: 

a) Barroca, uma vez que apresenta riqueza em detalhes. 
b) Renascentista, pois percebe-se equilíbrio e perspectiva. 
c) Impressionista, já que os contornos não são nítidos. 
d) Surrealista, pois há deformação na imagem. 
e) Cubista, uma vez que predominam figuras geométricas. 

 
 
10. “Me espanta que militantes bancados pela ideologia absurda do PT venham a criticar Yoani 
Sánchez. Temos estampado na face dela, tudo e um pouco mais do que Cuba nunca foi e nunca 
será. O mais engraçado nisso tudo é que ninguém se mostrou ‘homem’ o suficiente para trocar o 
lugar com Yoani.”  
 

(Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 24 fev. 2014 – Adaptado) 
 
O texto foi publicado em uma revista de grande circulação na seção carta do leitor. Nele, um dos 
leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao construir sua 
argumentação, o autor do texto 

a) Faz uma síntese do que foi abordado na reportagem. 
b) Discute problemas socioeconômicos ligados à realidade de Cuba. 
c) Aborda a importância das críticas de militantes ligados ao PT a Yoani Sánchez. 
d) Satiriza a postura daqueles que não se colocaram à disposição para trocar de lugar com 

Yoani. 
e) Faz uma crítica de viés político contra manifestações a Yoani Sánchez. 

 
 
11. AO LEITOR 
Que Stendhal¹ confessasse haver escrito um de seus livros para cem leitores, coisa é que admira 
e consterna. O que não admira, nem provavelmente consternará é se este outro livro não tiver os 
cem leitores de Stendhal, nem cinquenta, nem vinte e, quando muito, dez. Dez? Talvez cinco. 
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 Tratando-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de 
um Sterne², ou de um Xavier de Maistre³, não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. 
Pode ser. Obra de finado. Escrevi-a com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil 
antever o que poderá sair desse conúbio4. Acresce que a gente grave achará no livro umas 
aparências de puro romance, ao passo que a gente frívola não achará nele o seu romance usual; 
ei-lo aí fica privado da estima dos graves e do amor dos frívolos, que são as duas colunas 
máximas da opinião. 
Mas eu ainda espero angariar as simpatias da opinião, e o primeiro remédio é fugir a um prólogo 
explícito e longo. O melhor prólogo é o que contém menos coisas, ou o que as diz de um jeito 
obscuro e truncado. Conseguintemente, evito contar o processo extraordinário que empreguei na 
composição destas Memórias, trabalhadas cá no outro mundo. Seria curioso, mas nimiamente5 
extenso, e aliás desnecessário ao entendimento da obra. A obra em si mesma é tudo: se te 
agradar, fino leitor, pago-me da tarefa; se te não agradar, pago-te com um piparote6, e adeus. 
Brás Cubas 
 

(ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas.) 
 
Vocabulário 
1 Stendhal: escritor francês do século XIX, escreveu romances como Do amor e O vermelho e o 
negro. 
2 Sterne: escritor irlandês do século XVII cuja obra A vida e as opiniões do cavaleiro Tristam 
Shandy influenciou Machado de Assis na escritura de suas Memórias póstumas de Brás Cubas. 
3 Xavier de Maistre: escritor francês do século XIX, famoso pelo romance Viagem ao redor do 
meu quarto. 
4 conúbio: união, aliança, ligação. 
5 nimiamente: exageradamente, demasiadamente. 
6 piparote: pancada com o dedo indicador no lóbulo da orelha, peteleco. 
 
Memórias póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, é um marco revolucionário no universo 
da literatura brasileira. Isso se deve, entre outros fatores, à sua linguagem ousada e, por vezes, 
experimental, o que rompia com muitos paradigmas da época. já em seu prólogo, o livro 
apresenta uma das principais marcas da obra machadiana: o espírito crítico. isso pode ser 
percebido por meio do(a): 

a) Crítica ao Realismo, realizada por meio de um discurso irônico que prega o desapego ao 
descritivismo tipicamente realista. 

b) Condenação de grandes nomes da literatura ocidental, realizada a partir de uma 
intertextualidade que ridiculariza a baixa aceitação de algumas de suas obras. 

c) Negação da estética romântica, feita por meio da valorização da rememoração do passado. 
d) Desprezo pelo público leitor, evidenciado pela necessidade que o narrador possui de 

explicar sua própria obra para aqueles que a lerão. 
e) Rejeição ao ato de narrar, evidenciada por meio da utilização de uma linguagem mais 

sintética e direta. 
 
12. TEXTO 1 
Linhas tortas 
José de Anchieta fazia parte da Companhia de Jesus, veio ao Brasil aos 19 anos para catequizar 
a população das primeiras cidades brasileiras e, como instrumento de trabalho, escreveu 
manuais, poemas e peças teatrais. 
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TEXTO 2 
Todo o Brasil é um jardim em frescura e bosque e não se vê em todo ano árvore sem erva seca. 
Os arvoredos se vão às nuvens de admirável altura e grossura e variedade de espécies. Muitos 
dão bons frutos e o que lhes dá de graça é que há neles muitos passarinhos de grande formosura 
e variedades e em seu canto não dão vantagem aos rouxinóis, pintassilgos, colorinos e canários 
de Portugal e fazem uma harmonia quando um homem vai por este caminho, que é para louvar o 
Senhor, e os bosques são tão frescos que os lindos e artificiais de Portugal ficam muito abaixo. 
 
(ANCHIETA, José de. Cartas, informações, fragmentos históricos e sermões do Padre Joseph de 

Anchieta. Rio de Janeiro: S.J., 1933, 430-431 p.) 
 
A leitura dos textos revela a preocupação de Anchieta com a exaltação da religiosidade. No texto 
2, o autor exalta, ainda, a beleza natural do Brasil por meio: 

a) Do emprego de primeira pessoa para narrar a história de pássaros e bosques brasileiros, 
comparando-os aos de Portugal. 

b) Da adoção de procedimentos típicos do discurso argumentativo para defender a beleza dos 
pássaros e bosques de Portugal. 

c) Da descrição de elementos que valorizam o aspecto natural dos bosques brasileiros, a 
diversidade e a beleza dos pássaros do Brasil. 

d) Do uso de indicações cênicas do gênero dramático para colocar em evidência a frescura 
dos bosques brasileiros e a beleza dos rouxinóis. 

e) Do uso tanto de características da na narração quanto do discurso argumentativo para 
convencer o leitor da superioridade de Portugal em relação ao Brasil. 

 
 
13. 

 
A capa do LP Tropicália, de 1968, ilustra o movimento conhecido como contracultura. O desafio à 
tradição nessa criação musical é caracterizado por: 

a) Melodias e letras com características amargas e depressivas. 
b) Arranjos baseados em ritmos e melodias nordestinas. 
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 c) Sonoridades experimentais e confluências de elementos eruditos e populares. 
d) Temáticas que remetem às situações domésticas e à tradição popular. 
e) Ritmos contidos e reservados em oposição aos modelos estrangeiros. 

 
 
14. Assinale o item em que o acento grave, indicador de crase, esteja usado incorretamente: 

a) O Brasil vinha obedecendo às taxas de crescimento próximas a míseros 3%. 
b) Não haverá um dia “D” à partir do qual o país estará pronto para crescer. 
c) Em meio à decepção, muitos economistas apontavam os empecilhos para o crescimento. 
d) Na visão dos empresários, não há desequilíbrio entre oferta e demanda à frente. 
e) As empresas brasileiras procuram adequar sua capacidade de produção à demanda 

esperada. 
 
 
15. 

 
O impacto social das novas tecnologias de comunicação na vida das pessoas é enorme, como 
mostra a tirinha acima, que representa, principalmente, 

a) A velocidade com que uma tecnologia mais avançada substitui a anterior. 
b) A advertência aos consumidores para que não sejam enganados por propagandas que só 

buscam o lucro. 
c) O apelo ao consumo promovido por estabelecimentos industriais por meio de anúncios de 

produtos de última geração. 
d) A atitude das empresas de telefonia celular que seguem estratégias de mercado 

agressivas para disponibilizar seus produtos. 
e) A constatação de que os estabelecimentos comerciais e as empresas de telefonia celular 

buscam atender os desejos de seus clientes. 
 
 
16. 9Histórica e sociologicamente, os jogos em geral têm um papel muito imporante3: são 
elementos essencialmente reveladores de características 8civilizatórias, 4isto é, através da história 
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 do jogo podemos conhecer muito da 7sociedade em que é praticado. O filósofo Platão foi um dos 
primeiros a reconhecer plenamente o valor formativo e disciplinador dos jogos. Ele observa que 
5só se pode admitir a mudança de regras para crianças de até seis anos. 
6a partir daí, as regras deveriam permanecer fixas, inalteradas, pois caso se 10habituassem 11às 
mudanças nas leis do jogo, os jovens desejariam experimentar alterações também nas leis da 
cidade, 1o que, segundo Platão, 2seria muito perigoso para a democracia. 
 

Fátima Cabral 
 
Depreende-se corretamente do texto que: 

a) Platão estabelece uma relação entre o jogo e as regras sociais, já que encontra no primeiro 
uma forma de educação do cidadão. 

b) As regras são importantes para o jogo social, já que garantem o caráter fictício das 
relações, como nos jogos. 

c) Platão cria um paralelo entre os jogos e as relações sociais para destacar o importante 
valor dos primeiros na formação das mudanças sociais. 

d) Platão propõe uma aprendizagem exclusivamente realizada por meio de jogos, pois neles 
as regras permanecem inalteradas. 

e) O processo de formação dos cidadãos deve dar-se até a idade dos seis anos, pois após 
esse período as regras são fixas e inalteradas. 

 
 
17. 

 
 

(LAERTE. Overman. São Paulo: Devir, 2003) 
 
A história da literatura é marcada por uma longa galeria de diferentes tipos de heróis. A tirinha 
acima, apesar de ser exemplo de texto não literário, estabelece um diálogo com um tipo de herói 
que vem sendo muito explorado pela modernidade, visto que o personagem Overman: 

a) Valoriza a identidade secreta, como todo herói clássico. 
b) Ignora a opinião alheia, postura típica de um anti-herói. 
c) Demonstra possuir habilidades especiais, como um super-herói tradicional. 
d) Apresenta preocupações cotidianas, como é de costume nos heróis problemáticos. 
e) Adota um uniforme excêntrico, como um herói convencional. 
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18. 

 
O pressuposto da frase escrita no cartaz que compões a charge é o de que a Amazônia está 
ameaçada de: 

a) Fragmentação. 
b) Estatização. 
c) Descentralização. 
d) Internacionalização. 
e) Partidarização. 

 
 
19. 
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 Considerando os efeitos semânticos do texto e as funções da linguagem, só não é correto afirmar 
que: 

a) Há presença da função referencial da linguagem, considerando que o objetivo do texto é, 
também, informativo e que se veicula em um jornal. 

b) Há presença da função poética da linguagem, visto que existe um trabalho de significação 
para desautomatizar os sentidos tradicionais desse tipo de veículo. 

c) Há presença da função emotiva da linguagem, já que o autor expressa sua visão sobre o 
suposto leitor. 

d) Há presença da função apelativa da linguagem, na medida em que, no subtítulo, o diálogo 
com o leitor estabelecido o direcionamento de sentido. 

e) Há presença da função metalinguística da linguagem, ao explicar o código e estabelecer, 
com ele, a comparação que sustenta a produção de sentido. 

 
 
20. 

 
 
O texto acima faz parte de um anúncio publicitário de uma marca de automóveis. A estratégia que 
o autor utiliza para o convencimento do leitor baseia-se no emprego de recursos expressivos, 
verbais e não verbais, com vistas a: 

a) Ridicularizar o estilo de vida de pessoas que nunca tiveram acesso a lugares antes só 
acessíveis aos náufragos. 

b) Atrair a atenção de um público-alvo específico que prefere uma vida agitada, longe dos 
grandes centros urbanos. 
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 c) Enfatizar a tendência da sociedade contemporânea de buscar hábitos aventureiros em 
lugares remotos. 

d) Associar a imagem de uma praia deserta ao carro esportivo, sugereindo ao leitor a 
possibilidade de visitar locais paradisíacos. 

e) Relacionar o vocábulo “náufrago” ao estilo de vida de leitores que pretendem conhecer 
praias desertas. 

 
 
21. Foi Mozart, e mais decisivamente Beethoven, ambos vivendo como autônomos em Viena, 
dependentes da mais ampla e variada gama de recursos que pudessem engendrar para ganhar a 
vida, que transformaram o concerto público em veículo para música nova importante, e o fizeram 
mais a despeito do que em razão da complexa situação musical de Viena. 
A nobreza do Império passava considerável parte de cada ano – a temporada social abrangia o 
outono e o inverno – na capital, cada nobre levando consigo sua Kapelle ou quaisquer músicos 
domésticos que empregasse. 
Ao mesmo tempo, embora não haja muitas provas quanto aos executantes profissionais 
autônomos, Viena parece ter tido um acúmulo considerável deles, além dos integrantes das várias 
orquestras de teatro, sempre à procura de trabalho e vivendo, talvez, como Haydn vivera quando 
foi expulso do coro da Catedral de Santo Estevão: ele dava lições, cantava como tenor nas 
missas solenes da catedral, tocava onde podia – na Hausmusic dos nobres, ou em serenatas de 
rua ganhando o que pudesse. 
 

(Henry Raynor, História Social da Música) 
 
Do texto, é possível inferir que: 

a) Os músicos e executantes de Viena da época tinham que exercer múltiplas atividades para 
sobreviver. 

b) A Catedral de Santo Estevão era um local onde se ministravam lições de canto e 
instrumentos de corda e teclado, principalmente de órgão. 

c) Mozart e Beethoven souberam aproveitar adequadamente as oportunidades que Viena 
oferecia para o desenvolvimento de concertos públicos. 

d) Haydn apreciava os concertos públicos, o que provavelmente o levou a pedir demissão do 
coro da Catedral de Santo Estevão. 

e) Há registros de todos os músicos domésticos que passaram por Viena. 
 
 
22. Vestindo água, só saído o cimo do pescoço, o burrinho tinha de se enqueixar para o alto, a 
salvar também de fora o focinho. Uma peitada. Outro tacar de patas. Chu-áa! Chu-áa... – ruge o 
rio, como chuva deitada no chão. Nenhuma pressa! Outra remada, vagarosa. No fim de tudo, tem 
o pátio, com os cochos, muito milho, na Fazenda; e depois o pasto: sombra, capim e sossego... 
Nenhuma pressa. Aqui, por ora, este poço doido, que barulha como um fogo, e faz medo, não é 
novo: tudo é ruim e uma só coisa, no caminho: como os homens e os seus modos, costumeira 
confusão. É só fechar os olhos. Como sempre. Outra passada, na massa fria. E ir sem afã, à voga 
surda, amigo da água, bem com o escuro, filho do fundo, poupando forças para o fim. Nada mais, 
nada de graça; nem um arranco, fora de hora. Assim. 
 

(João Guimarães Rosa. O burrinho pedrês, Sagarana.) 
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 Como exemplos da expressividade sonora presente nesse excerto, podemos citar a onomatopeia, 
em “Chu-áa! Chu-áa...”, e a fusão de onomatopeia com aliteração, em: 

a) “vestindo água”. 
b) “ruge o rio”. 
c) “poço doido”. 
d) “filho do fundo”. 
e) “fora de hora”. 

 
 
23. 

 
 
O texto publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo, uma vez que sua função é 
vender um produto. No texto apresentado, utilizam-se elementos verbais e não verbais para 
divulgar uma famosa rede de hortifrutigranjeiro. O entendimento da propaganda requer do leitor 

a) A identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio. 
b) A avaliação da imagem como uma ironia ao filme sucesso de bilheteria. 
c) A atenção para a imagem do tomate escolhida aleatoriamente. 
d) O reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um filme de grande apelo. 
e) A falta de percepção entre o jogo de imagens e palavras presentes no texto. 

 
 
24. AO BARATO 
SOARES & MAVIGNIER 
RUA DA ORDEM NO. 1 EM PARANAGUÁ 
 
Esta nova loja de fazendas acaba de receber pelo vapor Maracanã o seguinte: Chales de 
touquim; leques de madreperola e de marfim, bengallas d’unicorne; mantelletes guarnecidas de 
filó e rendas de seda; paletós de cassa e filó bordado, para s.ras e meninas; camisinhas 
inteiramente modernas, infeitadas com rendas de seda; sedas lavradas em xadrês; nobrezas 
furta-cores e preta; tapetes para shopás; chapéos de sol; ditos de mollas para cabeça; toucados 
para sras; grinaldas francezas; camisas ditas, peitos para camisas; merinós setins de cores; 
gravatinhas de touquim para sras; panno de linho para lençóes com 10 palmos de largura; véos 
pretos, sarja espanholla e franceza. Além d’estas fazendas, encontra-se na mesma casa um 
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 extraordinário e variado sortimento de fazendas grossas e de gosto; chapéos e calçados para 
homens e sras e artigos de armarinho. 
 

(Fonte: O 19 de dezembro, 22 de abril de 1854) 
 
O texto foi escrito no jornal com o objetivo de: 

a) Descrever um ponto comercial. 
b) Anunciar produtos de uma casa comercial. 
c) Fazer o levantamento do estoque de uma loja comercial. 
d) Contar, em relato pessoal, a diversidade de estoque existente em uma loja. 
e) Provocar humor, explorando mercadorias totalmente fora de época. 

 
 
25. 

 
Os números colocados no anúncio têm por objetivo: 

a) Enfatizar os problemas do governo. 
b) Descrever os problemas de saúde do Brasil. 
c) Exemplificar as angústias médicas do Brasil. 
d) Argumentar a partir de dados a favor da privatização. 
e) Trazer, a partir da linguagem técnica, argumentos a favor da privatização. 

 
 
26. Paranoia ou mistificação? 
Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas em 
consequência disso fazem arte pura, guardando os eternos rirmos da vida, e adotados para a 
concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Quem trilha 
por esta senda, se tem gênio, é Praxíteles na Grécia, é Rafael na Itália, é Rembrandt na Holanda, 
é Rubens na Flandres, é Reynolds na Inglaterra, é Leubach na Alemanha, é Iorn na Suécia, é 
Rodin na França, é Zuloaga na Espanha. Se tem apenas talento vai engrossar a plêiade de 
satélites que gravitam em torno daqueles sóis imorredouros. A outra espécie é formada pelos que 
veem anormalmente a natureza, e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão 
estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São 
produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência: são frutos de fins de 
estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes, brilham um instante, as mais das vezes com 
a luz de escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. 
 

(LOBATO, Monteiro. In: Monteiro Lobato. 2 ed. São Paulo: Nova Cultural, 1988. [Fragmento]) 
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O texto acima, de Monteiro Lobato, apresenta uma severa crítica feita pelo autor à ocasião da 
exposição da então jovem artista brasileira Anita Malfatti, no ano de 1917. Ao dizer que a nova 
espécie de artista que surgia naquele momento era influenciada por “escolas rebeldes, surgidas 
cá e lá como furúnculos da cultura excessiva”, ele faz uma alusão às vanguardas artísticas 
europeias da época. É exemplo de obra de arte vanguardista a que se opera em: 

a)  
(A primeira comunhão, de Pablo Picasso) 
 

b)  
(Pietá, de Michelangelo) 
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c)  
(Separação, de Edvard Munch) 
 

d)  
(Busto de uma camponesa, de George Clausen) 
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e)  
(Mask II, de Ron Mueck) 
 
 
27. Morte e vida Severina 
Somos muitos Severinos 
iguais em tudo na vida: 
na mesma cabeça grande 
que a custo é que se equilibra, 
no mesmo ventre crescido 
sobre as mesmas pernas finas, 
e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. 
E se somos Severinos 
iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte Severina: 
que é a morte de que se morre de velhice antes dos trinta 
de emboscada antes dos vinte, de fome um pouco por dia. 
 

(MELO NETO, J. C. Obra completa. Rio de Janeiro: Mova Aguilar, 1994 (fragmento)). 
 
Nesse fragmento, parte de um auto de Natal, o poeta retrata uma situação marcada pela 

a) Presença da morte, que universaliza os sofrimentos dos nordestinos. 
b) Figura do homem agreste, que encara ternamente sua condição de pobreza. 
c) Descrição sentimentalista de Severino, que divaga sobre questões existenciais. 
d) Miséria, à qual muitos nordestinos estão expostos, simbolizada na figura de Severino. 
e) Opressão socioeconômica a que todo ser humano se encontra submetido. 

 
 
28. A leitura da charge permite inferir que: 
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a) Na fala do avô, está implícita a ideia de que ele admite seu completo desconhecimento da 

área jurídica. 
b) O avô tenta disfarçar, por meio de suas respostas, seu desconhecimento sobre a origem 

etimológica da expressão “habeas corpus”. 
c) A resposta deixa pressuposta a ideia de que, na opinião do avô, o assunto em questão não 

deveria ser do interesse de uma criança. 
d) A fala do avô deve ser compreendida como uma crítica explícita aos políticos de modo 

geral. 
e) O comentário do avô, no segundo quadrinho, contém uma crítica às iniquidades permitidas 

pelo judiciário. 
 
 
29. 

 
Conforme mencionado no enunciado da questão anterior, é possível afirmar que a capa do Jornal 
Metro tem certo humor. A alternativa que melhor explica essa ideia é: 
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 a) A catarse provocada pelo elemento diferencial contribui para um efeito de graça, que é 
uma consequência obrigatória do humor. 

b) O humor é alcançado visto que há quebra da expectativa, inserção de um fator surpresa 
que transforma os sentidos. 

c) O riso é inevitável em uma capa que explora a incompreensão dos seus leitores. 
d) Ao interromper o tradicional processo de decodificação da mensagem, o jornal não produz 

catarse e, por isso, produz graça. 
e) A quebra de expectativa sempre gera riso, independentemente do público-alvo. 

 
 
30. 

 
Capas diferenciadas e manchetes criativas têm sido um recurso comum nos últimos tempos. Seja 
por efeito de humor, de persuasão ou, mesmo, simplesmente de linguagem, sua popularidade é 
evidente. Ainda considerando as funções da linguagem, o fenômeno pode ser analisado se 
levarmos em conta que: 

a) Esse tipo de recurso transforma um veículo predominantemente referencial em 
possibilidade de linguagem poética, o que transforma, também, suas possibilidades 
semânticas. 

b) A função primordial dos textos jornalísticos é a apelativa e reinventá-la é condição 
fundamental para manter a audiência. 

c) Se não houver função emotiva, o leitor não dá credibilidade ao texto lido e, por isso, os 
sentidos não são corretamente alcançados. 

d) A apropriação da linguagem poética é a única forma de um jornal despertar interesse nos 
leitores. 

e) A função conativa se dá pela apelação desnecessária em explorar recursos 
pretensiosamente engraçados. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

    Simulado Junho 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
Matemática e suas Tecnologias 

 31. 

 
Em geral, as tiras registram críticas apoiadas em traços humorísticos. Porém, nesse exemplo, 
percebe-se também a presença de um método de raciocínio, no segundo quadrinho, mesmo um 
dos personagens agindo de forma inusitada. Diante dos elementos expostos, pode-se dizer que: 

a) A dedução não se evidencia no texto, pois os personagens retratam casos particulares. 
b) A indução é a responsável pela presença do humor na charge. 
c) Ocorre uma presença concomitante dos métodos dedutivo e indutivo no texto. 
d) A dedução faz-se presente de forma objetiva pela relação entre os elementos apontados 

no primeiro quadrinho e a afirmativa no segundo. 
e) A indução não pode aparecer em textos humorísticos, mas somente em teses científicas. 

 
 
32. Foi Mozart, e mais decisivamente Beethoven, ambos vivendo como autônomos em Viena, 
dependentes da mais ampla e variada gama de recursos que pudessem engendrar para ganhar a 
vida, que transformaram o concerto público em veículo para música nova importante, e o fizeram 
mais a despeito do que em razão da complexa situação musical de Viena. 
A nobreza do Império passava considerável parte de cada ano – a temporada social abrangia o 
outono e o inverno – na capital, cada nobre levando consigo sua Kapelle ou quaisquer músicos 
domésticos que empregasse. 
Ao mesmo tempo, embora não haja muitas provas quanto aos executantes profissionais 
autônomos, Viena parece ter tido um acúmulo considerável deles, além dos integrantes das várias 
orquestras de teatro, sempre à procura de trabalho e vivendo, talvez, como Haydn vivera quando 
foi expulso do coro da Catedral de Santo Estevão: ele dava lições, cantava como tenor nas 
missas solenes da catedral, tocava onde podia – na Hausmusic dos nobres, ou em serenatas de 
rua ganhando o que pudesse. 
 

(Henry Raynor, História Social da Música) 
 
Segundo o autor, pode-se afirmar que: 

a) O concerto público no tempo de Mozart nunca chegou a veicular música de importância. 
b) Os profissionais autônomos de Viena desfrutavam de excelentes condições de trabalho, 

graças aos concertos públicos. 
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 c) Em Viena havia um considerável acúmulo de profissionais das artes. 
d) Mozart e Beethoven viveram em Viena como profissionais autônomos, isto é, como 

integrantes de Kapelle de vários nobres. 
e) O concerto público surgiu em Viena devido à complexa situação musical. 

 
 
33. 
Texto 1 

 
 
Texto 2 
Pesquisas do mundo todo mostram que a criança que lê e tem contato com a literatura desde 
cedo, principalmente se for com o acompanhamento dos pais, é beneficiada em diversos 
sentidos: ela aprende melhor, pronuncia melhor as palavras e se comunica melhor de forma geral. 
“Por meio da leitura, a criança desenvolve a criatividade, a imaginação e adquire cultura, 
conhecimentos e valores”, diz Márcia Tim, professora de literatura do Colégio Augusto Laranja, de 
São Paulo (SP). 
A leitura frequente ajuda a criar familiaridade com o mundo da escrita. A proximidade com o 
mundo da escrita, por sua vez, facilita a alfabetização e ajuda em todas as disciplinas, já que o 
principal suporte para o aprendizado na escola é o livro didático. Ler também é importante porque 
ajuda a fixar a grafia correta das palavras. 
Quem é acostumado à leitura desde bebezinho se torna muito mais preparado para os estudos, 
para o trabalho e para a vida. Isso quer dizer que o contato com os livros pode mudar o futuro dos 
seus filhos. Parece exagero? Nos Estados Unidos, por exemplo, a Fundação Nacional de Leitura 
Infantil (National Children’s Reading Foudantion) garante que, para a criança de 0 a 5 anos, cada 
ano ouvindo historinhas e folheando livros equivale a 50 mil dólares a mais na sua futura renda  
 

(disponível em http://educarparacrescer.abril.com.br/leitura/importancia-leitura-521213.shtml) 
 
Ao abordar a questão da importância da leitura, os textos 1 e 2 procuram demonstrar que: 

a) A criança pode desenvolver o hábito da leitura mesmo sem o apoio dos pais, podendo, 
desde cedo, criar intimidade com o universo das palavras. 
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 b) O processo de aprendizagem de uma criança depende exclusivamente da leitura, que é o 
principal suporte para o pleno desenvolvimento. 

c) A criatividade, a imaginação e a cultura são desenvolvidas pelo hábito da leitura, e quanto 
antes ocorrer, melhor para a formação da criança. 

d) Embora seja próxima ao universo da escrita, a leitura afasta as crianças do prazer de 
escrever, sendo assim, prejudicial para sua alfabetização. 

e) O mundo capitalista depende de crianças leitoras, uma vez que cada ano ouvindo 
historinhas e folheando livros equivale a 50 mil dólares a mais na sua futura renda. 

 
 
34. 

 
A imagem acima é parte da capa de um jornal de Belo Horizonte. De forma extremamente 
criativa, a capa explora efeitos expressivos. Sua manchete, em grego, é explicada logo abaixo: 
“Entendeu? Não, claro, porque isso é grego. / É essa a sensação que o analfabetismo causa em 
1,6 milhão de mineiros para os quais pequenas tarefas viram grandes desafios diariamente. / Hoje 
é o Dia Nacional da Alfabetização”. 
 
A estratégia utilizada para alcançar os efeitos pretendidos pode ser resumida mais corretamente 
por: 

a) Inelegibilidade do texto sem explicações suficientes. 
b) Recurso analógico para demover a audiência do lugar comum. 
c) Exploração poliglota para aumentar a apelação. 
d) Incoerência semântica como forma de mascarar intenções conativas. 
e) Metonímia expressiva de conotação linguística. 

 
 
35. “Neste mundo é mais rico, o que mais rapa; 
Quem mais limpo se faz, tem mais carepa; 
Com sua língua ao nobre o vil decepa; 
O Velhaco maior sempre tem capa”. 
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 Assinale a alternativa correta: 
a) Na expressão “Neste mundo”, o pronome refere-se a um mundo utópico, irreal. 
b) Em “Quem mais limpo se faz”, o pronome indica reciprocidade. 
c) “Língua” e “capa” são termos empregados em sentido denotativo. 
d) A expressão “Com sua língua”, que remete a “nobre”, é indicativa de causa. 
e) Em ao “nobre”, emprega-se a preposição para se evitar a ambiguidade. 

 
 
36. Fim de papo 
Na milésima segunda noite, Sherazade degolou o sultão. 
 

(SECCHIN, Antônio Carlos. In: Os cem menores contos brasileiros. FREIRE, Marcelino (Org.). 
São Paulo: Ateliê editorial, 2004.) 

 
Para facilitar seu estudo, é comum que os textos literários sejam divididos em gêneros literários, 
utilizando-se, para isso, de critérios que levam em consideração tanto os seus aspectos formais 
quanto temáticos. O texto acima, de Antônio Carlos Secchin, pertence ao gênero: 

a) Épico, por fazer referência a um feito grandioso praticado por Sherazade. 
b) Lírico, por condensar em um texto breve uma subjetividade poética. 
c) Dramático, por trazer à tona um enredo marcado por uma tragédia. 
d) Lírico, pela preocupação com o ritmo e a musicalidade do texto. 
e) Narrativo, por apresentar elementos próprios do gênero, como narrador e personagens. 

 
 
37. A língua é patrimônio social, um sistema não unitário em que se entrecruzam diversos 
subsistemas, resultados de situações sociais, culturais e geográficas diversas. (...) 
Até agora falamos das variedades geográficas, mas não fica só nisso. A língua também fica 
diferente quando é falada por um homem ou por uma mulher, por uma criança ou por um adulto, 
por uma pessoa alfabetizada ou por uma não-alfabetizada, por uma pessoa de classe alta ou por 
uma pessoa de classe média ou baixa, pro um morador da cidade e por um morador do campo, e 
assim por diante. Temos então, ao lado das variedades geográficas, outros tipos de variedades 
de gênero, socioeconômicas, etárias, de nível de instrução, urbanas, rurais, etc. 
 

(Revista Eventos Pedagógicos, v.3, n.1, Número Especial, p.537-546, Abr. 2012) 
 
Assinale a alternativa que apresenta um texto que não serve para exemplificar o que foi exposto 
no segundo parágrafo. 

a) Véio, voltei do shopping agora e estou pra lá de irritado. Fui provar algumas roupas, 
comprar uma calça, tal, e que m..., meu amigo. As numerações não batem, sério. O G 
parece P. e o M, quem diria, baby look. Meu, que saco. Fica difícil assim, concordam? 
Meu, provei uma calça que – de boa – não pode ter sido feita para um homem. Nem minha 
perna entrou nela. Cabuloso. E vocês, também passam por esses apuros? Comenta aí.  

(Gazetinha, em Gazeta do Povo, 20.03.2010) 
b)  Dotô Rubi, eu vim aqui pedi pro sinhô ficá com o meu fio, o Juquinha. Pro sinhô, de papér 
passado e tudo. Nóis num queremo que ele cresce inguinorante quiném nóis da roça. O sinhô 
põe ele trabaiando aqui, ensina os ofício e, quem sabe um dia, ele num vai sê um juiz tão bão 
como o sinhô?  

(Rolandro Boldrin, Empório Brasil) 
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 c)  Agora que ficou clara a importância do Latim Vulgar, seria o caso de ler algum texto escrito 
nessa língua. 
Pois é, meu caro, desta vez não vai dar! O Latim Vulgar era só falado, e falado por quem não 
dominava a escrita – sendo que naqueles tempos, ainda por cima, poucos indivíduos 
dominavam a escrita. Para piorar as coisas, os japoneses ainda não tinham inventado o 
gravador eletrônico portátil. O jeito então é comparar as línguas românicas entre si, pois 
sendo descendentes do Latim Vulgar, guardaram traços dele.  

<http://www.museulinguaportuguesa.org.br/files/mlp/texto_9.pdf> (Acesso em 10.09.2012) 
d) Vício na fala  
Para dizerem milho dizem mio 
Para melhor dizem mió 
Para pior pió 
Para telha dizem teia 
Para telhado dizem teiado 
E vão fazendo telhados.  

(Oswald de Andrade) 
e)  A vaca é um bicho de quatro patas que dá carne de vaca. 
Tem um rabo pra espantar as moscas e uma cara muito séria de quem está fazendo sempre 
a coisa mais importante que é o leite. 
O marido da vaca é intitulado boi. 
A vaca tem dois estômagos e por isso fica sempre com a comida indo e vindo na boca que, 
quando a gente faz, a mamãe diz que é porcaria! 
Eu já vi ordenhar vaca, que é quando ela faz aquela cara fingindo que não está gostando 
nada. 
Vaca, dizem que já custa muito cara viva, agora no açougue custa muito mais e o bife então 
nem se fala.  

(Millôr Fernandes <http://www2.uol.com.br/millor/conpozis/018.htm> (Acesso em 09.09.12)) 
 
 
38. Observe a charge: 
 

 
A crítica contida na charge visa, principalmente, ao: 

a) Ato de reivindicar a posse de um bem, o qual, no entanto, já pertence ao Brasil. 
b) Desejo obsessivo de conservação da natureza brasileira. 
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 c) Lançamento da campanha de preservação da floresta amazônica. 
d) Uso de “slogan” semelhante ao da campanha “O petróleo é nosso”. 
e) Descompasso entre a reivindicação de posse e o tratamento dado à floresta. 

 
 
39. Foi Mozart, e mais decisivamente Beethoven, ambos vivendo como autônomos em Viena, 
dependentes da mais ampla e variada gama de recursos que pudessem engendrar para ganhar a 
vida, que transformaram o concerto público em veículo para música nova importante, e o fizeram 
mais a despeito do que em razão da complexa situação musical de Viena. 
A nobreza do Império passava considerável parte de cada ano – a temporada social abrangia o 
outono e o inverno – na capital, cada nobre levando consigo sua Kapelle ou quaisquer músicos 
domésticos que empregasse. 
Ao mesmo tempo, embora não haja muitas provas quanto aos executantes profissionais 
autônomos, Viena parece ter tido um acúmulo considerável deles, além dos integrantes das várias 
orquestras de teatro, sempre à procura de trabalho e vivendo, talvez, como Haydn vivera quando 
foi expulso do coro da Catedral de Santo Estevão: ele dava lições, cantava como tenor nas 
missas solenes da catedral, tocava onde podia – na Hausmusic dos nobres, ou em serenatas de 
rua ganhando o que pudesse. 
 

(Henry Raynor, História Social da Música) 
 
Segundo o autor, Mozart e Beethoven: 

a) Fizeram muito pouco para promover a música coral e de câmara. 
b) Apreciavam a boêmia de andar pelas ruas em serenatas, ganhando o que lhes fosse dado. 
c) Só permaneciam em Viena durante a temporada social, que abrangia o outono e o inverno. 
d) Tiveram pontos em comum, mas foi Beethoven quem mais decisivamente transformou o 

concerto público em veículo da música nova de importância. 
e) Começaram a vida musical em mosteiros e igrejas. 

 
 
40. A cultura corporal de movimento está expressa em jogos, esporte, danças, artes marciais, 
lutas, ginástica e outros movimentos que ainda são emergentes. Certos movimentos são 
significativos para determinada região do país, mas não para outras. Você, por exemplo, que 
nasceu e cresceu em determinada cidade pertencente a uma região do nosso país, aprendeu e 
praticou alguns jogos, esportes e dançou um tipo de música porque tais manifestações são parte 
integrante da sua comunidade. 
 
(DARIDO, S. C. e SOUZA JUNIOR, O. Para ensinar educação física. São Paulo: Papirus Editora, 

2007 (adaptado) 
 
O Brasil tem características culturais embasadas na miscigenação de raças e etnias que 
influenciam as manifestações de movimento, como, por exemplo: 

a) A capoeira, genuinamente brasileira e criada pelos escravos africanos trazidos para o país 
como forma de expressão de liberdade e comunicação. 

b) O judô, um tipo de ginástica nascida nos Estados Unidos da América e, de lá, difundida 
para países como o Japão, Coréia e China. 
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 c) O futebol, esporte de maior significado cultural no Brasil e desenvolvido aqui como forma 
de utilização e aprimoramento de habilidades dos membros inferiores (pernas e pés), 
porque atividades de trabalho físico pouco valorizavam essas partes do corpo. 

d) O bumba meu boi, uma das expressões da cultura do movimento muito comum em 
grandes cidades como, por exemplo, São Paulo e Porto Alegre. 

e) O forró, uma expressão de dança brasileira que possui ritmos rurais da região sul do país e 
poucos ritmos da região nordeste. 

 
Inglês 
 
41. The record industry 
The record industry is undoubtedly in crisis, with labels laying off employees in continuation. This 
is because CD sales are plummeting as youngsters prefer to download their music from the 
Internet, usually free of charge. 
And yet it´s not all gloom and doom. Some labels are in fact thriving. Putumayo World Music, for 
example, is growing, thanks to its catalogue of ethnic compilation albums, featuring work by largely 
unknown artists from around the planet. 
Putumayo, which takes its name from a valley in Colombia, was founded in New York in 1993. It 
began life as an alternative clothing company, but soon decided to concentrate on music. Indeed 
its growth appears to have coincided with that of world music as a genre. 
 

Speak Up. Ano XXIII, nº 275 (fragmento). 
 
A indústria no século XX e, como consequência, as empresas enfrentaram crises. Entre as 
causas, o texto da revista Speak Up aponta 

a) o baixo interesse dos jovens por alguns gêneros musicais. 
b) a compilação de álbuns com diferentes estilos musicais. 
c) a ausência de artistas populares entre as pessoas mais jovens. 
d) aumento do número de cantores desconhecidos. 
e) o acesso a músicas, geralmente sem custo, pela Internet. 

 
 
42. Hip hop music 
Hip hop music is a musical genre which developed as    part of hihp hop culture, and is defined by 
key stylistic elementes such as rapping, DJing, sampling (or synthesis), scratching and 
beatboxing. Hip hop began in the South Bronx of New York City in the 1970s. The term rap is often 
used synonymously with hip hop, but hip hop denotes the practices of an entire subculture. 
Disponível em: http://en.wikipedia.org. Acesso em: 8 jul. 2010. 
Brazilian hip hop is one of the world’s major hip hop scenes, with active rap, break dance, and 
grafitti scenes, especially in São Paulo, where groups tend to have a more international style, 
influenced by old school hip hop and gangsta rap. 
Brazilian rap has served as a reflection of political, social, anda racial issues plaguing the 
disenfranchised youth in the suburbs of São Paulo and Rio. The lyrical content, band names, and 
song names used by Brazilian hip hop artists often connote the socio-political issues surrounding 
their communities. 
 

Disponível em: http://en.wikipedia.org. Acesso em: 8 jul. 2010 (fragmento). 
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 Sendo a música uma das formas de manifestação cultural de um país, o rap brasileiro, a partir das 
informações do texto, tem sido caracterizado 

a) como um instrumento de reflexão crítica do jovem da periferia 
b) pela influência internacional nos nomes de bandas e de músicas. 
c) pela irreverência dos cantores, adeptos e suas vestimentas. 
d) como um gênero musical de menor prestígio na sociedade. 
e) pela criatividade dos primeiros adeptos do gênero hip hop. 

 
 
43. 

 
Os aparelhos eletrônicos contam com um número cada vez maior de recursos. O autor do 
desenho detalha os diferentes acessórios e características de um celular e, a julgar pela maneira 
como os descreve, ele 

a) prefere os aparelhos celulares com flip, mecanismo que se dobra, estando as teclas 

protegidas contra eventuais danos.   
b) apresenta uma opinião sarcástica com relação aos aparelhos celulares repletos de 

recursos adicionais.   

c) escolhe seus aparelhos celulares conforme o tamanho das teclas, facilitando o manuseio.   
d) acredita que o uso de aparelhos telefônicos portáteis seja essencial para que a 

comunicação se dê a qualquer instante.   
e) julga essencial a presença de editores de textos nos celulares, pois ele pode concluir seus 

trabalhos pendentes fora do escritório.  
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 44.  

 
Implementar políticas adequadas de alimentação e nutrição é uma meta prioritária em vários 
países do mundo. A partir da campanha If you can ́t read it, why eat it?, os leitores são alertados 
para o perigo de 

a) acessarem informações equivocadas sobre a formulação química de alimentos 

empacotados.   

b) consumirem alimentos industrializados sem o interesse em conhecer a sua composição.   
c) desenvolverem problemas de saúde pela falta de conhecimento a respeito do teor dos 

alimentos.   
d) incentivarem crianças a ingerirem grande quantidade de alimentos processados e com 

conservantes.   
e) ignorarem o aumento constante da obesidade causada pela má alimentação na fase de 

desenvolvimento da criança.   
 
 
45. Tennesse Mountain Properties 
Description 
Own a renovated house for less than $290 per month!!!!!!!!! New Windows, siding, flooring 
(laminate throughout and tile in entry way and bathroom), kitchen cabinets, counter top, back door, 
fresh paint and laundry on main floor. Heat billsare very low due to a good solid house and an 
energy efficient furnace. 
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 Disponível em: www.freerealestaeads.net. Acesso em: 30 nov. 2011 (adaptado). 
 
Em jornais, há diversos anúncios que servem aos leitores. O conteúdo do anúncio veiculado por 
este texto interessará a alguém que esteja procurando 

a) pessoa para trabalho doméstico.   

b) emprego no setor imobiliário.   

c) imóvel residencial para compra.   

d) serviço de reparos em domicílio.   

e) curso de decorador de interiores.   
 
 
Espanhol 
 
41. Jesulín y Cayetano Rivera salieron a hombros por la puerta grande aplaudidos por María José 
Campanario y la duquesa de Alba. 
Expectación, mucha expectación fue la que se vivió el pasado sábado en la localidad gaditana de 
Ubrique. Un cartel de lujo para una tarde gloriosa formado por los diestros Jesulín, “El Cid”, y 
Cayetano Rivera. El de Ubrique pudo presumir de haber sido “profeta en su tierra” en una tarde 
triunfal, con un resultado de tres orejas y salida por la puerta grande. 
Desde primera hora de la tarde, numerosos curiosos y aficionados fueron llegando a los 
alrededores de la palaza y al hotel Sierra de Ubrique, donde hubo un gran ambiente previo a la 
cita taurina, dado que era el sitio donde estaban hospedados los toreros. 
 

Revista ¡Hola! no 3.427, Barcelona, 7 abr. 2010 (fragmento). 
 
O texto traz informações acerca de um evento de grande importância ocorrido em Ubrique — uma 
tourada. De acordo com esse fragmento, alguns dos fatos que atestam a vitória nesse evento 
típico da cultura espanhola são 

a) a realização de cortejo público ao toureiro e o abraço do adversário.   

b) a hospedagem no Hotel Sierra de Ubrique e a presença da família real.   

c) a formação de fã-clubes numerosos e o recebimento de título de nobreza.   

d) o acúmulo de maior número de orelhas e a saída pelo portão principal.   

e) a reunião de numerosos curiosos e o apreço de uma rica mulher.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freerealestaeads.net/
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 42. 

 
 
A charge é um gênero textual que possui caráter humorístico e crítico. Ao abordar o tema do uso 
da tecnologia, essa charge critica o(a) 

a) postura das pessoas que não respeitam a opinião dos outros. 
b) tendência de algumas pessoas a interferir em conversa alheia. 
c) forma como a tecnologia ampliou a comunicação e a interação entre as pessoas. 
d) hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas. 
e) indivíduo cujo comportamento destoa de seu discurso. 

 
 
43. Adicciones y broncas: ¿Por qué dejé Facebook? 
Pese al indudable éxito de la marea azul de Facebook, algunas personas optan por un mundo 
menos conectado. “Yo lo dejé porque era increíblemente adictivo y perdía muchísimo tiempo”, 
explica Sonia (nombre ficticio), una médica madrileña de 35 años. En cada visita los usuarios de 
la red suelen pasar 20 minutos en media. 
Las personas que deciden abandonar el lugar suelen argumentar parecidas razones: pérdida de 
tiempo, relaciones superficiales o falta de privacidad. La última parte es en la que la red social ha 
avanzado más, en gran parte obligada por las autoridades de diferentes países. Desde hace un 
tiempo, el usuario tiene más opciones sobre qué quiere compartir y con quién. 
“En mi caso hubo un motivo concreto, una bronca con un familiar muy cercano. Después del 
enfado, fui a excluirlo de la lista de amigos. Pero, en el momento de hacerlo, me sentí ridículo al 
reparar en lo enganchado que yo estaba a esa red y pensé que mejor me eliminaba a mí mismo. 
Suena a broma pero ocurrió así”, explica Alberto (nombre ficticio), que afirma que se mantiene en 
otras redes, como Twitter, por motivos laborales. 
 

NAVAS, J. A. Disponível em: www.elmundo.es. Acesso em: 21 fev. 2012 (adaptado). 
 



 
 
 
 

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. Está vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

    Simulado Junho 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
Matemática e suas Tecnologias 

 Por meio de depoimentos, o texto exemplifica as razões de alguns usuários do Facebook para 
abandonar essa rede social. Com relação a Alberto, nome fictício de uma das pessoas citadas, o 
abandono do Facebook ocorreu porque 

a) soube que investia vinte minutos diariamente na rede social.   

b) percebeu que a sua rotina começara a perder interesse.   

c) notou a dependência que tinha desenvolvido a essa rede.   

d) compreendeu que ele expunha a intimidade da sua família.   

e) descobriu a falta de utilidade da internet para conseguir emprego.   
 
 
44. 

 
 

Disponível em: www.mec.es. Acesso em: 27 fev. 2012. 
 
Gracias por no fumar é o título de um texto publicitário produzido pelo Ministério da Educação e 
Cultura da Espanha. Esse título, associado ao conteúdo do texto, 

a) proibir o consumo de cigarro em ambientes públicos.   

b) informar os sintomas do tabagismo.   

c) convencer os fumantes a abandonar o vício.   

d) questionar a qualidade de vida do fumante.   

e)  agradecer às pessoas que não fumam 

 
 
45. Convergencia tecnológica y participación popular 
Se están cumpliendo 20 años del “boom” de las radios comunitarias en Argentina, que entre 1985 
y 1990 sorprendió al país con la creación de casi 3 mil radios de baja potencia. Estas emisoras 
lograron, en poco tiempo, abrir los micrófonos a miles de radialistas populares, a la participación 
del vecindario y de la gente común e influir sustancialmente en la programación radial comercial, 
con la creación de nuevos formatos en los que tenía un papel central la opinión ciudadana, sin 
jerarquías ni condicionamientos. Siendo la radio en Argentina el medio más popular y con un alto 
grado de credibilidad por parte del público, las emisoras comunitarias jugaron un rol fundamental 
para el fortalecimiento del debate democrático en el país. 
 

PLOU, D. S. América Latina en Movimiento, n. 421, jun. 2007. Disponível em: http://alainet.org. 
Acesso em: 23 fev. 2012 (adaptado). 

 
O texto destaca a importância das emissoras de rádio comunitárias na Argentina. Considerando 
especificamente a época do denominado boom, as emissoras populares 

a) criaram milhares de fontes de emprego para radialistas.  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 b) surpreenderam o país com a oferta de rádios de baixo custo.   

c) convocaram a comunidade para a participação em comerciais.   

d) incutiram um novo paradigma centralizado na opinião pública.   

e) tiveram um papel preponderante no condicionamento dos ouvintes.  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Matemática e suas Tecnologias 
 
1. Uma loja de eletrodomésticos oferece duas opções de compra: 
- à vista, com 10% de desconto; 
- em duas prestações iguais, sem desconto, sendo a primeira no ato da compra e a segunda um 
mês após a compra. 
A pessoa que opta pela compra à prazo paga, sem perceber, um valor a mais pela compra 
chamado de “juros embutidos”, devido ao fato de o preço real do produto ser o preço com 
desconto, ou seja, à vista. Tal prática, mesmo mal vista, é muito comum no comércio em geral. 
 
A taxa mensal de juros embutidos de praticada pela referida loja de eletrodomésticos é: 

a) 20% 
b) 25% 
c) 30% 
d) 50% 
e) 75% 

 
 
2. Na conta de energia elétrica de agosto de 2010, o prof. Matias ficou nervoso ao receber o 
gráfico abaixo. Pai de família responsável, o prof. Matias fez suas contas e verificou que seu 
consumo mensal médio nos oito primeiros meses do ano fora de 190 kWh, aproximadamente. 

 
 
Com base na conta do prof. Matias qual das alternativas abaixo é verdadeira? 

a) A mediana do consumo dos oito meses corresponde a 185 kWh 
b) O mês de maior consumo teve um gasto de 120%, aproximadamente, em relação ao mês 

de menor consumo. 
c) A moda do consumo dos oito meses  é igual a media aritmética dos meses de consumo 

par. 
d) A variância do consumo é 1500. 
e) O desvio padrão (σ é um número entre 35kwh e 40 kWh). 

 
 
3. Estudos revelam que, independentemente de etnia, idade e condição social, as pessoas têm 
padrões estéticos comuns de beleza facial e que as faces consideradas bonitas apresentam-se 

em proporção áurea. A proporção áurea é a constante Uma agência de 
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 modelos reconhece a informação citada e utiliza-a como critério de beleza facial de suas 
contratadas. Para entrevistar uma nova candidata a modelo, a referida agência pede uma 
fotografia de rosto no ato da inscrição e, com ela, determina as medidas mostradas na figura. 

 

 
IV e V, para a seleção de uma única garota, foram constatadas estas medidas: 
- Candidata I: M1 = 11 cm; M2 = 5,5 cm e M3 = 7 cm. 
- Candidata II: M1 = 10,5 cm; M2 = 4,5 cm e M3 = 6,5 cm. 
- Candidata III: M1 = 11,5 cm; M2 = 3,5 cm e M3 = 6,5 cm. 
- Candidata IV: M1 = 10 cm; M2 = 4 cm e M3 = 6,5 cm. 
- Candidata V: M1 = 10,5 cm; M2 = 4 cm e M3 = 6,5 cm. 

CONTADOR, P. R. M. A matemática na arte e na vida. São Paulo: Livraria da Física, 2007 
(adaptado). 

A candidata selecionada pela agência de modelos, segundo os critérios da proporção áurea, foi: 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
e) V 

 
 
4. Em uma fábrica de componentes eletrônicos um trabalhador possui em uma gaveta vinte pares 
de resistores: 6 de 6, 6 de 8 e 8 de 24 que devem ser usados na montagem de um circuito. Os 
resistores serão retirados da gaveta ao acaso um a um. Determine o número mínimo de retiradas 
que devem ser feitas, para garantir um par de resistores de 6?. 

a) 30 
b) 28 
c) 29 
d) 31 
e) 20 

 
 
5. A Bateria da Artilharia é responsável por gerenciar a parte administrativa e disciplinar dos 
alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, da Arma de Artilharia. Artilharia é o principal meio de 
apoio de fogo da força terrestre, tem por missão apoiar a arma-base pelo fogo, destruindo ou 
neutralizando os alvos que ameaçam o êxito da operação. Pode ser dotada de canhões, obuses, 
foguetes ou mísseis. Ao ingressar na Arma de Artilharia, o aluno do CMRJ terá a oportunidade de 
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 conhecer um pouco das tradições da Arma e também de algumas atividades inerentes ao 
artilheiro, como tiros de salva, desfiles motorizados, demonstrações de material de artilharia e 
formaturas. 
Em um treinamento, existem 3 canhões A, B e C. Cada canhão, de acordo com o seu modelo, 
tem um raio de alcance diferente e os três têm capacidade de giro horizontal de 360°. Sabendo 
que as distâncias entre A e B é de 9 km, entre B e C é de 8 km e entre A e C é de 6 km, 
determine, em km2, a área total que está protegida por esses 3 canhões, admitindo que os 
círculos são tangentes entre si. 

a) 23/2 π 
b) 23/4 π 
c) 385/8 π 
d) 195/4 π 
e) 385/4 π 

 
 
6. Um algoritmo é um termo comum em computação e significa uma sequência finita de 
instruções ou operações a serem realizadas de modo ordenado. 
Luiz, estudante de computação, escreveu o seguinte algoritmo: 
Etapa I: Escolhe-se um valor x1 do conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. 
Etapa II: O valor x1 escolhido é transformado em 2X1 + 1 ou 3X1 -1, aleatoriamente, resultando 
em x2. 
Etapa III: Repete-se a etapa II, transformando x2 em 2X2 + 1 ou 3X2 -1, resultando em x3. 
O resultado xn+1 da etapa n + 1 é obtido a partido a partir da etapa n, de modo que Xn+1 = 2Xn 
+1 ou Xn+1 = 3Xn - 1. 
Para que o algoritmo fosse finito, Luiz acrescentou em cada etapa o seguinte: Se Xn ≥100, o 
resultado é xn-1 e o algoritmo é encerrado. 
 
Supondo que Luiz tenha escolhido X1 = 5, o valor máximo que pode ser resultado desse 
algoritmo é: 

a) 68 
b) 82 
c) 91 
d) 95 
e) 99 

 
 
7. Qualquer pessoa normal sairia de BH, entraria num avião e chegaria feliz em Cuiabá após 
algumas horas de vôo. 
Porém, o professor um professor de matemática, tentando economizar, preferiu ir de ônibus para 
SP e de lá pegar, e pagar, um vôo para Cuiabá com conexão em Brasília. Saindo de SP ele 
economizou mais de 400 reais. Só para ilustrar a situação, olhou no mapa: 
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Sabendo-se que a distância de Brasília a Cuiabá é de 1000 km, São Paulo a Brasília 1000 km e 
que o ônibus percorreu 600 km de Belo horizonte até São Paulo .Quantos quilômetros foram 
percorridos pelo professor , de Belo horizonte  até Cuiabá ,se o professor  tivesse pego um voo 
direto de São Paulo até Cuiabano seja, sem conexões ou escalas.  O ângulo formado por Cuiabá, 
Brasília e São Paulo é de 1200, isto é, angulo CBS = 1200. 
Obs.: considere que o voo de São Paulo a Cuiabá seja em linha reta. 

a) 1000 +600 

b) 500 +600 

c) 1000  
d) 2600 

e) 500  
 
 
8. “O ministério da saúde adverte…” a frase se tornou um jargão popular, dadas às inúmeras 
campanhas publicitárias chocantes que alertam para os perigos do tabagismo, tal como a 
mostrada abaixo. 
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 Apesar disso, O jornal Folha de S.Paulo, publicou que o percentual de fumantes no Brasil está em 
19,3%, segundo pesquisa conduzida pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e a Santa 
Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. O estudo, de abrangência nacional, aponta que a 
prevalência é maior nas faixas etárias entre 35 anos e 44 anos (24,4%) e de 45 anos a 59 anos 
(24,8%). Suponha agora, que em uma festa com 100 pessoas 19,3% são fumantes. Quantos 
fumantes, no mínimo, devem sair para que a porcentagem de fumantes na festa seja inferior a 
10%. 

a) 10 
b) 11 
c) 9 
d) 12 
e) 8 

 
 
9. Num laboratório de pesquisas clínicas e biológicas, observou-se que uma cultura de bactérias 
cresce de modo que a diferença entre o número de bactérias na hora t+2 e o número de bactérias 
na hora t é proporcional ao número de bactérias na hora t +1. Sabe-se que os números de 
milhares de bactérias nas horas 4, 5 e 7 eram, respectivamente, 2, 7 e 10. 
 
Considere √22 = 4,7 
 
O número, em milhares de bactérias, na hora 6 é: 

a) 4,7 
b) 5 
c) 5,7 
d) 6 
e) 6,7 

 
 
10. O tipo mais comum de bebida encontrado nos supermercados não é o suco, mas o néctar de 
frutas. Os fabricantes de bebida só podem chamar de suco os produtos que tiverem pelo menos 
50% de polpa, a parte comestível da fruta. Já o néctar de frutas é mais doce e tem entre 20% e 
30% de polpa de frutas. 
Superinteressante, São Paulo, ago. 2011. 
Uma pessoa vai ao supermercado e compra uma caixa de 1 litro de bebida. Em casa ela percebe 
que na embalagem está escrito “néctar de frutas com 30% de polpa”. Se essa caixa fosse 
realmente de suco, necessitaria de um aumento percentual de polpa de, aproximadamente, 

a) 20%. 
b) 67%. 
c) 80%. 
d) 167%. 
e) 200%. 

 
 
11. No feriado nacional de Dia de Finados, muitas pessoas frequentam o cemitério e levam velas 
e arranjos de flores como forma de homenagear um ente ou amigo querido. Em Porto Velho, a 
comercialização de velas se manteve tímida este ano, de acordo com fabricantes. Fabricada com 
parafina e barbante, as velas ganham formatos e cores diferentes, mas o carro chefe de vendas é 
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 a tradicional, pequena e branca. Na fábrica são industrializadas 48 mil velas por dia nesta época 
do ano. "Apesar da procura ter sido menor, tivemos um aumento de cerca de 20% na 
comercialização das velas", finaliza a empresária. A indústria localizada no Bairro Agenor Martins 
de Carvalho, na capital, trabalha com atacado e varejo, e emprega atualmente oito funcionários. 
Por causa do Dia de Finados, a fábrica vai funcionar durante todo o fim de semana, inclusive no 
domingo, até às 12h. 
Duas velas homogêneas e de comprimentos iguais são acesas simultaneamente. A primeira tem 
um tempo de queima de 4 horas e a segunda de 6 horas. Após certo tempo, ambas foram 
apagadas ao mesmo tempo. Observou-se que o resto de uma tinha o dobro do resto da outra. Por 
quanto tempo ficaram acesas? 

a) 2 horas. 
b) 2 horas e 30 min. 
c) 3 horas. 
d) 3 horas e 20 min. 
e) 3 horas e 30 min. 

 
 
12. Durante uma revisão do estudo sobre funções, um estudante deparou-se com a seguinte 
sentença: 
“Seja k um número real positivo e f uma função real de variável real onde vale a relação f(x) = k + 
f(x-1), qualquer que seja x no domínio.” 
 
O estudante, então, tentou classificar esta função dentre uma daquelas que havia revisado no seu 
estudo. Após alguns breves cálculos, concluiu que o tipo de função que obedece a uma relação 
como essa é uma: 

a) função afim crescente 
b) função afim decrescente 
c) função logarítmica crescente 
d) função exponencial crescente 
e) função exponencial decrescente 

 
 
13. O gráfico seguinte mostra o número de focos de queimadas em Goiás, entre 2004 e 2008, 
sendo que o valor relativo a 2008 refere-se somente ao período de 1.º de janeiro a 5 de agosto. 
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 Suponha que o número de focos de queimadas em Goiás no período de 6 de agosto a 31 de 
dezembro de 2008 tenha sido de 60% do total das queimadas ocorridas no ano de 2007. Nesse 
caso, o número total de focos de queimadas em 2008 foi de 

a) 213. 
b) 819. 
c) 1.032. 
d) 1.578. 
e) 2.184. 

 
 
14. O gráfico mostra o número de pessoas que acessaram a internet, no Brasil, em qualquer 
ambiente (domicílios, trabalho, escolas, lan houses ou outros locais), nos segundos trimestres dos 
anos de 2009, 2010 e 2011. 

 
Considerando que a taxa de crescimento do número de acessos à internet no Brasil, do segundo 
trimestre de 2011 para o segundo trimestre de 2012, seja igual à taxa verificada no mesmo 
período de 2010 para 2011, qual é, em milhões, a estimativa do número de pessoas que 
acessarão a internet no segundo trimestre de 2012? 

a) 82,1 
b) 83,3 
c) 86,7 
d) 93,4 
e) 99,8 

 
 
15. A tabela apresenta os registros de ocorrência de acidentes de trabalho por categorias 
econômicas no Brasil, no mês de julho de 2001: 
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Considerando os dados dispostos na tabela, uma pessoa que pretende ingressar no mercado de 
trabalho decide pela ocupação de menor grau de risco de acidente de trabalho. Sabendo que o 
grau de risco é a probabilidade de ocorrência de acidentes de trabalho em categorias de atividade 
econômica, sua opção é se empregar na atividade econômica 

a) crédito, pois representa risco aproximado de acidente de trabalho igual a 1,15%. 
b) crédito, pois representa risco aproximado de acidente de trabalho igual a 2,58%. 
c) crédito, pois apresenta o menor registro de quantidade de empregados. 
d) administração pública, pois representa risco aproximado de acidente de trabalho 

igual  0,18%. 
e) administração pública, pois apresenta o menor registro de afastamento por acidente de 

trabalho. 
 
 
16. Uma clínica de olhos utilizará como sua logomarca a figura abaixo, construída sobre um 
quadrado de 2 metros de lado, com arcos de circunferência com centros em dois vértices opostos. 
O círculo sombreado tangencia os arcos de circunferência e seu centro é o mesmo que o do 
quadrado. 
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 A área do círculo sombreado será revestida por um plástico azul, cuja área, em m2, será: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
 
17. Perfumista é o profissional que desenvolve novas essências para a indústria de cosméticos. 
Considere que um perfumista constatou que a combinação de quaisquer três extratos entre os de 
Andiroba, Cupuaçu, Pitanga e Buriti produzem fragrâncias especiais para a fabricação de 
perfumes. Simbolizando-se a essência de Andiroba por A, a de Buriti por B, a de Cupuaçu por C e 
a de Pitanga por P, quais são as possíveis combinações dessas essências para a fabricação de 
perfumes, constatadas pelo perfumista? 

a) ABC, BCP 
b) ACB, BCP, PCA 
c) ABC, BCP, CBP 
d) ABC, ABP, ACP, BCP 
e) ACB, BAP, CPA, PAB 

 
 
18. Médicos alertam sobre a importância de educar as crianças para terem hábitos alimentares 
saudáveis. Por exemplo, analisando-se uma bolacha com recheio de chocolate (25 g) e um pé de 
alface (25 g), observam-se as seguintes quantidades de nutrientes, respectivamente: 
- carboidratos: 15 g e 0,5 g; 
- proteínas: 1,9 g e 0,5 g. 
 
Disponível em: http://veja.abril.com.br. Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado). 
Considerando as informações apresentadas, qual deve ser o número de pés de alface 
consumidos para se obter a mesma quantidade de carboidratos de uma bolacha? 

a) 50 
b) 30 
c) 14 
d) 8 
e) 7 

 
 
19. Uma funcionária de uma joalheria se distraiu e expôs na vitrine 5 alianças que imitam ouro 
juntamente com outras 9 alianças de ouro de verdade. Um casal chegou à loja pouco depois e 
comprou duas dessas alianças que estavam expostas na vitrine. 
A probabilidade de esse casal ter comprado duas alianças de ouro de verdade é: 

a) 9/11 
b) 18/91 
c) 36/91 
d) 45/91 
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 e) 50/91 
 
 
20. Estacionar o carro nos grandes centros urbanos é uma tarefa difícil e cara. Suponha que o 
estacionamento A custe R$ 6,00 por um período de 3 horas e o estacionamento B custe R$ 9,00 
por um período de 2 horas. 
Com base nessas informações, pode-se afirmar que o custo por hora do estacionamento B em, 
em relação ao estacionamento A, é: 

a) 50% superior. 
b) 50% inferior. 
c) o mesmo. 
d) 100% superior. 
e) 125% superior. 

 
 
21. O marceneiro é o artesão que trabalha com madeira, construindo e reparando móveis, obras 
de arte, peças decorativas, utilitárias e outras peças de madeira. O marceneiro utiliza 
instrumentos e ferramentas manuais de corte, perfuração, aferição, medição, entalho, raspagem, 
ajuste e fixação, que devem ser cuidadosamente manuseadas para evitar acidentes. A 
marcenaria é uma evolução da carpintaria, mas está mais ligada ao trabalho artesanal do que ao 
industrial. 
Carlos pediu para o seu marceneiro construir, em grande quantidade, uma peça com o formato de 
um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são de 7cm, 24cm, 25cm e cuja 
altura é 10 cm. Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro 
circular reto seja tangente as suas faces laterais, conforme mostra a figura. 
 

 
O Raio da perfuração da peça cilíndrica é igual a: 

a) 1 cm 
b) 2 cm 
c) 3 cm 
d) 4 cm 
e) 5 cm 

 
 
22. Uma característica interessante do som é sua frequência. Quando uma fonte sonora se 
aproxima do ouvinte, o som ouvido por ele tem uma frequência maior do que o som produzido 
pela mesma fonte sonora, se ela estiver parada. Entretanto, se a fonte sonora se afasta do 
ouvinte, a frequência é menor. Esse fenômeno é conhecido como efeito Doppler. 
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 Um ouvinte parado junto a uma fonte ouve o seu som com uma frequência constante, que será 
denotada por f. Quatro experimentos foram feitos com essa fonte sonora em movimento. 
Denotaremos por f1, f2, f3 e f4 as frequências do som da fonte sonora em movimento ouvido pelo 
ouvinte, que continua parado, nos experimentos 1, 2, 3 e 4, respectivamente. 
Depois de calculadas as frequências, as seguintes relações foram obtidas: 
f1 = 1,1f, f2 = 0,99f1, f1= 0,9f3 e f4 = 0,9f 
 
Em quais experimentos a fonte sonora se afastou do ouvinte? 

a) Somente nos experimentos 1, 2 e 3. 
b) Somente nos experimentos 2, 3 e 4. 
c) Somente nos experimentos 2 e 4. 
d) Somente nos experimentos 3 e 4. 
e) Somente no experimento 4. 

 
 
23. Novo relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que a população mundial 
deve chegar a 9,6 bilhões de pessoas em 2050. Apesar da previsão de desaceleração do 
crescimento populacional, isso significa um aumento de quase 2 bilhões habitantes em menos de 
quarenta anos. Atualmente, estima-se que a população mundial seja de 7 bilhões. 
Suponha que o modelo exponencial y = 363e0,03x, em que x = 0 corresponde ao ano 2000, x = 1 
corresponde ao ano 2001, e assim sucessivamente, e que y é a população em milhões de 
habitantes no ano x, seja usado para estimar essa população com 60 anos ou mais de idade nos 
países em desenvolvimento entre 2010 e 2050. Desse modo, considerando e0,3= 1,35, estima-se 
que a população com 60 anos ou mais estará, em 2030, entre. 

a) 490 e 510 milhões. 
b) 550 e 620 milhões. 
c) 780 e 800 milhões. 
d) 810 e 860 milhões. 
e) 870 e 910 milhões. 

 
 
24. Observe no gráfico alguns dados a respeito da produção e do destino do lixo no Brasil no ano 
de 2010. 
 

 
 
A partir desses dados, supondo que todo o lixo brasileiro, com exceção dos recicláveis, é 
destinado aos aterros ou aos lixões, quantos milhões de toneladas de lixo vão para os lixões? 

a) 5,9 
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 b) 7,6 
c) 10,9 
d) 42,7 
e) 76,8 

 
 
25. Um tanque está com 100 litros de um líquido constituído de 80% de água e 20% de impurezas 
diversas e vai começar a receber um tratamento químico de despoluição. Após passar pelo 
processo de purificação, a água será armazenada em um reservatório à parte. Em dado 
momento, o volume de água purificada no reservatório indica que, no tanque, 50% do líquido 
restante é água. Isso indica que, no reservatório, o volume de água, em litros, é igual a 

a) 90,0. 
b) 80,0. 
c) 60,0. 
d) 50,0. 
e) 12,5. 

 
 
26. 

 
Considerando x como o número de dias que faltam até a data de protesto após o vencimento, o 
valor a ser pago pode ser calculado por meio da expressão: 

a) (18 – x).0,30 + 91,80 
b) (10 – x).0,30 + 91,80 
c) 0,3.x + 91,80 
d) (10 – x).2,10 + 90,00 
e) 2,10.x + 90,00 

 
 
27. Na sala de espera para uma entrevista de emprego na área de engenharia de uma empresa, 
observou-se que, dentre as 100 pessoas ali presentes, somente 1% era do sexo feminino. Após a 
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 saída de alguns homens depois de suas entrevistas, o percentual de pessoas do sexo feminino 
dobrou. A quantidade de homens que deixaram a sala de espera foi: 

a) 2 
b) 5 
c) 10 
d) 50 
e) 51 

 
 
28. Membros de uma família estão decidindo como irão dispor duas camas em um dos quartos da 
casa. As camas têm 0,80 m de largura por 2 m de comprimento cada. As figuras abaixo expõem 
os esboços das ideias sugeridas por José, Rodrigo e Juliana, respectivamente. Em todos os 
esboços, as camas ficam afastadas 0,20 m das paredes e permitem que a porta seja aberta em 
pelo menos 90°. 
 

 
José, Rodrigo e Juliana concordaram que a parte listrada em cada caso será de difícil circulação, 
e a área branca de livre circulação. Entre essas propostas, a(s) que deixa(m) maior área livre para 
circulação é (são) 

a) a proposta de Rodrigo. 
b) a proposta de Juliana. 
c) as propostas de Rodrigo e Juliana. 
d) as propostas de José e Rodrigo. 
e) as propostas de José, Rodrigo e Juliana. 

 
 
29. Patrick não sabe o que se vestir na festa fantasia de seu colégio. Sua mãe decidiu montar a 
sua roupa, ela pensou em fazer a roupa do Super Homem, o emblema da vestimenta tem forma 
pentagonal, como representado na figura abaixo. 
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A área do emblema é: 

a) 9 + 5√3 
b) 9 + 10√3 
c) 9 + 25√3 
d) 18 + 5√3 
e) 18 + 10√3 

 
 
30. Especialistas do Instituto Internacional de Águas de Estocolmo estimam que cada pessoa 
necessita de, no mínimo, 1.000 m3 de água por ano, para consumo, higiene e cultivo de 
alimentos. Sabe-se, também, que o Rio Amazonas despeja 200.000 m3 de água no mar por 
segundo. Por quanto tempo seria necessário coletar as águas que o Rio Amazonas despeja no 
mar para manter a população da cidade de São Paulo, estimada em 20 milhões de pessoas, por 
um ano? 

a) 16 minutos e 40 segundos 
b) 2 horas, 46 minutos e 40 segundos 
c) 1 dia, 3 horas, 46 minutos e 40 segundos 
d) 11 dias, 13 horas, 46 minutos e 40 segundos 
e) 3 meses, 25 dias, 17 horas, 46 minutos e 40 segundos. 
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 31. Após anunciar uma mercadoria num site de vendas, um vendedor decidiu proceder do 
seguinte modo: começou cobrando bem pouco, mas cada vez que conseguia uma venda, 
aumentava 3 reais no preço para a próxima venda.  Após a quinta venda, o produto já custava 27 
reais e ele seguiu com essa estratégia até a décima primeira venda. 
O total, em reais, obtido nas onze vendas foi: 

a) 81 
b) 135 
c) 150 
d) 165 
e) 297 

 
 
32. Quando um raio de luz reflete em um espelho plano ou curvo, as reflexões obedecem às 
seguintes leis da reflexão: 
 

 
i) O raio incidente, a reta normal e o raio refletido pertencem a um mesmo plano; 
ii) O ângulo formado pelo raio incidente e a normal, chamado ângulo de incidência é igual ao 
ângulo formado pelo raio refletido e a normal. 
Usando o princípio de Fermat podemos confirmar a seguinte lei da reflexão. 
“O ângulo de incidência é igual o ângulo de reflexão. ” 
Sabendo-se que o angulo de incidência é de 300. O valor de AP + PB, em função de d, vale: 

 
a) 2d 
b) d - 2 
c) d / 2 
d) 2d + 1 
e) 2d - 1 
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 33. O turismo brasileiro atravessa um período de franca expansão. Entre 2002 e 2006, o número 
de pessoas que trabalham nesse setor aumentou 15% e chegou a 1,8 milhão. Cerca de 60% 
desse contingente de trabalhadores está no mercado informal, sem carteira assinada. 
Veja, São Paulo, 18 jun. 2008 (adaptado). 
 
Para regularizar os empregados informais que estão nas atividades ligadas ao turismo, o número 
de trabalhadores que terá que assinar carteira profissional é 

a) 270 mil 
b) 720 mil. 
c) 810 mil. 
d) 1,08 milhão. 
e) 1,35 milhão. 

 
 
34. O Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes - é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada a estudantes na 
faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na 
maioria dos países. O programa é desenvolvido e coordenado pela Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Em cada país participante há uma 
coordenação nacional. No Brasil, o Pisa é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Em 2015, a aplicação do Pisa será 100% por meio 
do computador, com foco em Ciências. Novas áreas do conhecimento entram nas avaliações: 
Competência Financeira e Resolução Colaborativa de Problemas. No Brasil, a realização do Pisa 
ocorre no mês de maio para estudantes selecionados de todos os estados. A avaliação vai 
envolver, aproximadamente, 33 mil estudantes nascidos no ano de 1999, matriculados a partir do 
7º ano do Ensino Fundamental, distribuídos em 965 escolas. As informações contextuais serão 
coletadas por meio de três tipos de questionários: Questionário do Aluno, Questionário do 
Professor e Questionário da Escola. 
Laura fazia um teste por computador em que, a cada resposta dada, era informado sobre a 
porcentagem de acertos até então. Ao responder à penúltima questão, sua porcentagem de 
acertos era de 37,5% e, ao responder à última, ela passou para 40%. O número de questões 
dessa prova era: 

a) 40 
b) 35 
c) 30 
d) 25 
e) 20 

 
 
35. Uma empresa vendia, por mês, 200 unidades de certo produto ao preço de R$ 40,00 a 
unidade. A empresa passou a conceder desconto na venda desse produto e verificou-se que a 
cada real de desconto concedido por unidade do produto implicava na venda de 10 unidades 
amais por mês. Para obter o faturamento máximo em um mês, o valor do desconto, por unidade 
do produto, deve ser igual a: 

a) R$ 5,00. 
b) R$ 10,00. 
c) R$ 12,00. 
d) R$ 15,00. 
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 e) R$ 20,00. 
 
 
36. O gráfico a seguir mostra o início da trajetória de um robô que parte do ponto A (2, 0), 
movimentando-se para cima ou para a direita, com velocidade de uma unidade de comprimento 
por segundo no plano cartesiano. O gráfico exemplifica uma trajetória desse robô, durante 6 
segundos. 
 

 
Supondo que esse robô continue essa mesma trajetória, qual será sua coordenada após 18 
segundos de caminhada, contando o tempo a partir do ponto A? 

a) (0, 18) 
b) (18, 2) 
c) (18, 0) 
d) (14, 6) 
e) (6, 14) 

 
 
37. No filme O colecionador de ossos, produzido pela Columbia Pictures Corporation — Universal 
Pictures, a pista deixada por um suspeito de certo delito foi a marca de uma pegada no chão. 
Uma personagem do filme, ciente de que a marca serviria de prova para a investigação, 
fotografou essa marca ao lado de uma nota de dólar, que mede aproximadamente 15 cm. 
Disponível em: www.cinemenu.com.br. Acesso em: 15 jul. 2010 (adaptado). 
Ao revelar a foto, essa personagem obteve uma imagem em que o comprimento da cédula de 
dólar media 3 cm e o da marca da pegada media 6 cm. Qual a relação numérica entre a marca no 
chão e a marca na imagem revelada? 

a) 5 vezes maior. 
b) 5 centímetros maior. 
c) 9 centímetros maior. 
d) 12 centímetros maior. 
e) 12 vezes maior. 
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 38. Quando um raio de luz reflete em um espelho plano ou curvo, as reflexões obedecem às 
seguintes leis da reflexão: 
 

 
i) O raio incidente, a reta normal e o raio refletido pertencem a um mesmo plano; 
ii) O ângulo formado pelo raio incidente e a normal, chamado ângulo de incidência é igual ao 
ângulo formado pelo raio refletido e a normal. 
Usando o princípio de Fermat podemos confirmar a seguinte lei da reflexão. 
O valor de AB, sabendo-se que PB’ = 2A’P, é : 

a) 2d  

b) 2d /3 

c) d  
d) 5d 

e) d /2 
 
 
39. Sputnik foi o nome de uma série de lançamentos de satélites artificiais que garantiu aos 
soviéticos o pioneirismo na corrida espacial. O lançamento do primeiro Sputnik despertou o 
mundo para a capacidade da URSS de lançar mísseis balísticos que poderiam transportar armas 
nucleares. O Sputnik I foi o primeiro satélite artificial lançado no espaço pela União Soviética, em 
04 de outubro de 1957. Foi lançado pelo foguete propulsor, da base de lançamento localizada em 
Tyuratam, em Baikonor, no Cazaquistão, quebrando o mito ocidental de que somente os Estados 
Unidos possuíam tecnologia sofisticada. 
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 Um satélite de telecomunicações, t minutos após ter atingido sua órbita, está a r quilômetros de 
distância do centro da Terra. Quando r assume seus valores máximo e mínimo, diz-se que o 
satélite atingiu o apogeu e o perigeu, respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor 
de r em função de t seja dado por. 

 
 
Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da 
Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de r, no apogeu e no perigeu, 
representada por S. Determine S: 

a) 12 765 km. 
b) 12 000 km. 
c) 11 730 km. 
d) 10 965 km. 
e) 5 865 km. 

 
 
40. Uma estimativa aponta que nos Estados Unidos existem 3,5 milhões de caminhões pesados e 
extrapesados e se somados com os modelos menores a frota ultrapassa os 26,5 milhões de 
unidades. Os números indicam também que 77% das comunidades do país dependem de 
entregas feita por caminhões, percentual que define a importância do setor do transporte para a 
população norte-americana. Com tantos caminhões transportando mercadorias, o problema maior 
do setor é a falta de motoristas, pois o atual contingente de 3,4 milhões ( 3,1 milhões de empresas 
e outros 300 mil autônomos) tem sido insuficiente para atender a demanda do mercado. A 
informação foi dada por um executivo da ATA - American Trucking Associations (entidade que 
representa 37 mil transportadoras e 50 associadas estaduais de transportadoras), durante sua 
visita em São Paulo para participar do Fórum Volvo de Segurança no Trânsito, ocasião que 
apresentaram as ações da entidade para ajudar a reduzir os acidentes de trânsito nos EUA 
envolvendo caminhões. 
Um motorista de caminhão ganha 200 reais por viagem e só pode viajar a cada quatro dias. Ele 
sabe que estará de férias de 1° a 10 de junho onde não poderá viajar. Sua primeira viagem 
ocorreu no primeiro dia do ano, considerando o ano atual de 2015, se o motorista quiser ganhar o 
máximo possível, quanta viagem precisará fazer? 

a) 37 
b) 51 
c) 88 
d) 89 
e) 91 

 
 
41. Em um folheto de propaganda foi desenhada uma planta de um apartamento medindo 6m x 
8m na escala 1:50. Porém, como sobrou muito espaço na folha, foi decidido aumentar o desenho 
da planta, passando para a escala 1:40 
Após essa modificação, quanto aumentou, em cm2, a área do desenho da planta? 

a) 0,0108 
b) 108 
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 c) 191,88 
d) 300 
e) 43 200 

 
 
42. Ao retornarem de avião à sua cidade, 100 pessoas foram infectadas por um vírus contagioso 
exatamente na hora que desembarcaram na cidade. Anteriormente a esse episódio de contágio, 
esse vírus não existia na cidade, e sabe-se que ele é transmitido em 50% das vezes que duas 
pessoas trocam apertos de mão. Entretanto, o contágio só pode ocorrer entre o momento de 
contágio e 24 horas após esse momento. Considerando que as informações do texto estão 
corretas e que, em média, as pessoas na referida cidade trocam apertos de mão, em média, 3 
vezes por dia, é correto concluir que 

a) há uma grande probabilidade de que o número de contaminados na cidade diminua nos 
próximos dias. 

b) há uma grande probabilidade de que o número de contaminados permaneça inalterado nos 
próximos dias. 

c) há uma grande probabilidade de que o número de contaminados na cidade aumente nos 
próximos dias. 

d) campanhas para diminuir o número médio de apertos de mão na cidade para meio por dia 
não seriam efetivas para fazer que o número de infectados caia nos próximos dias. 

e) se o tempo de contágio do vírus fosse de 20 horas em vez de 24 horas, não deverá haver o 
aumento de contágio nos próximos dias. 

 
 
43. A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal no indivíduo. Para o 
diagnóstico em adultos, o parâmetro utilizado mais comumente é o do índice de massa corporal 
(IMC). O IMC é calculado dividindo-se o peso do paciente pela sua altura elevada ao quadrado. É 
o padrão utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que identifica o peso normal 
quando o resultado do cálculo do IMC está entre 18,5 e 24,9. Veja a tabela completa e descubra o 
seu IMC aqui. Para ser considerado obeso, o IMC deve estar acima de 30. O Brasil tem cerca de 
18 milhões de pessoas consideradas obesas. Somando o total de indivíduos acima do peso, o 
montante chega a 70 milhões, o dobro de há três décadas. 
Aleks passando por uma sorveteria, resolveu pedir uma casquinha. Na sorveteria, há 6 sabores 
diferentes de sorvete e 3 é o número máximo de bolas por casquinha, sendo sempre uma de cada 
sabor. O número de formas diferentes com que João poderá escolher é igual a: 

a) 20 
b) 41 
c) 120 
d) 35 
e) 74 

 
 
44. O plano inclinado é um exemplo máquina simples. Como o nome sugere, trata-se de uma 
superfície plana cujos pontos de início e fim estão a alturas diferentes. 
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Suponha que o sistema de forças esteja em equilíbrio. Seja a forca peso perpendicular ao cateto 
BC e a normal perpendicular a hipotenusa do triangulo ABC. Seja o triangulo ABC retângulo em 
B, de catetos AB= 3 cm, BC= 4cm e ângulo ACB = 300. A razão entre os catetos OP/NP do 
triangulo retângulo ONP é: 

 
a) 3/4 
b) 4/3 
c) 5/4 
d) 4/5 
e) 1 

 
 
45. O atacante alemão Miroslav Klose superou nesta terça-feira Ronaldo "Fenômeno" como maior 
artilheiro de todos os tempos em Copas do Mundo ao marcar seu 16º gol, na semifinal contra o 
Brasil, disputada em Belo Horizonte. O alemão, que participa de sua quarta Copa do Mundo 
consecutiva, superou o "Fenômeno", membro do Comitê organizador do Mundial-2014, que até o 
início do torneio era o artilheiro isolado com 15 gols. O gráfico apresenta a quantidade de gols 
marcados O gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do 
Mundo desde a Copa de 1930 até a de 2006. 
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Sabendo que Thomaz Muller fez 5 gols na copa de 2010 e James Rodriguez fez 6 gols na copa 
de 2014. A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados 
pelos artilheiros das Copas do Mundo de 1930 até hoje? 

a) 5,5 gols. 
b) 6 gols. 
c) 6,5 gols. 
d) 7 gols. 
e) 7,5 gols. 
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Gabarito 
 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
 

1. A 
2. C 
3. E 
4. E 
5. C 
6. A 
7. E 
8. D 
9. B 
10. E 
11. A 
12. C 
13. C 
14. B 
15. A 
16. A 
17. D 
18. D 
19. C 
20. D 
21. A 
22. B 
23. D 
24. B 
25. D 
26. C 
27. D 
28. E 
29. B 
30. A 
31. D 
32. C 
33. C 
34. B 
35. E 
36. E 
37. C 
38. E 
39. D 
40. A 
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 Inglês 
 

41. E 
42. A 
43. B 
44. B 
45. C 

 
Espanhol 
 

41. D 
42. B 
43. C 
44. C 
45. D 
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1. B 
2. E 
3. E 
4. B 
5. D 
6. D 
7. A 
8. B 
9. C 
10. B 
11. C 
12. A 
13. C 
14. A 
15. D 
16. A 
17. D 
18. B 
19. C 
20. D 
21. C 
22. E 
23. B 
24. B 
25. C 
26. B 
27. D 
28. D 
29. C 
30. C 
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 31. E 
32. A 
33. D 
34. A 
35. B 
36. D 
37. A 
38. B 
39. B 
40. D 
41. B 
42. C 
43. A 
44. B 
45. A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


