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01Leia o texto seguinte.

"A cidade é mencionada oficialmente pela 
primeira vez quando a segunda expedição 
exploratória portuguesa, comandada por Gaspar 
Lemos, chegou, em janeiro de 1502, à baía, que o 
navegador supôs, compreensivelmente, ser a foz 
de um rio, por conseguinte dando o nome à região 
do Rio de Janeiro.

Porém só em 1530 a corte portuguesa mandou 
uma expedição para colonizar a área, em vez 
de continuar usando-a simplesmente como 
uma parada em suas aventuras marítimas. Os 
franceses, por outro lado, tinham estado no Rio de 
Janeiro e arredores desde o começo do século e 
estavam dispostos a lutar pelo domínio da região. 
Em 1560, depois de uma série de escaramuças, 
os portugueses expulsaram os franceses.

O começo da cidade como tal foi no Morro de 
São Januário, mais tarde conhecido como Morro 
do Castelo e depois na Praça Quinze, até hoje 
centro vital do Rio."

(Disponível em: <http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/
exibeconteudo?article-id=87129>. Acesso em: 

21/7/2015)
Baseando-se no texto e nos seus conhecimentos 
sobre o período colonial brasileiro, assinale a 
alternativa correta:

A)	A fundação do Rio de Janeiro tinha como 
objetivo imediato criar uma sede para o 
governo geral.

B)	Sendo a capitania de São Vicente a mais 
importante naquele momento, a fundação 
do Rio de Janeiro tem ligação direta com 
a necessidade de um porto exportador de 
mercadorias daquela capitania.

C)	A fundação do Rio de Janeiro tem uma ligação 
direta com os interesses dos franceses em 
terras coloniais portuguesas no século XVI.

D)	O Rio de Janeiro foi fundado com o intuito de 
criar uma capital para a futura vinda da família 
real portuguesa para a colônia.

E)	As principais cidades coloniais foram fundadas 
com intuito de ser sedes das capitanias 
hereditárias; já o Rio de Janeiro, diferentemente 
desse processo, só se torna uma cidade 
importante em terras coloniais com a vinda da 
família real em 1808.

02Leia o seguinte texto atentamente.

Cosmogonia e teogonia
Os mitos gregos são divididos em teogonias e 

cosmogonias. As teogonias narram a origem dos 
deuses, já as cosmogonias narram a origem dos 
elementos encontrados na natureza como, por 
exemplo, os homens, o clima, os animais.

Mito 1
Há várias versões sobre o mito de Prometeu, herói 

da mitologia grega. Seu nome, no idioma grego, 
significa "premeditação". E é realmente o que esse 
titã, um dos deuses que enfrentam o Olimpo e suas 
divindades, mais pratica em sua trajetória, a arte 
de tramar antecipadamente seus planos ardilosos, 
com a intenção de enganar os deuses olímpicos.

Ele era filho de Jápeto e de Ásia, irmão de Atlas, 
Epimeteu e Menoécio, e se tornou o progenitor de 
Deucalião. Uma outra vertente menos significativa 
aponta como pais de Prometeu a deusa Hera e 
o gigante Eurimedon. Esse deus foi o cocriador, 
ao lado de Epimeteu, da raça humana, e a ele 
também se atribui o furto do fogo divino, com o qual 
presenteou a Humanidade.

Mito 2
Afrodite é uma deusa da mitologia grega. É a 

deusa do amor, da beleza e do sexo. Corresponde a 
deusa Vênus da mitologia romana. Nas cidades de 
Corinto, Esparta e Atenas, Afrodite era muito cultuada. 
A deusa Afrodite nasceu na ilha de Chipre.

Segundo a versão de Hesíodo, Afrodite nasceu 
de uma forma incomum. Após Cronos cortar os 
órgãos de Urano (seu pai) e jogá-los ao mar, formou-
-se em torno desses órgãos uma espuma branca 
que, misturando-se ao mar, como se fosse uma 
fecundação, deu origem a Afrodite.

(Disponível em: <http://www.infoescola.com>. Acesso 
em: 21/7/15. Adaptado.)

Sobre a classificação dos mitos é correto afirmar:

A)	O mito 1 é uma cosmogonia, e o mito 2 é uma 
teogonia.

B) Os dois mitos são classificados como 
cosmogonia.

C) Os dois mitos são classificados como teogonias.
D) O mito 1 é uma teogonia, e o mito 2 é uma 

cosmogonia.
E) O mito 2 completa o mito 1.
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03Interprete o texto seguinte e responda à 
questão.

 “[..] A história do grupo terrorista Estado Islâmico 
está relacionada com o processo de crise política que 
se desencadeou no Iraque após a guerra iniciada 
em 2003. Como sabemos, a Guerra do Iraque se 
deu dois anos após os atentados terroristas de 11 
de setembro de 2001, chefiados por membros da 
organização Al-Qaeda, então liderada por Osama 
Bin Laden. A Al-Qaeda possuía grande espaço de 
atuação no território iraquiano e em parte da Síria. O 
grupo Estado Islâmico nasceu como uma derivação 
da Al-qaeda, fundamentado no mesmos princípios 
dessa organização, que remonta à ideologia pan- 
-islâmica de Sayyid Qutb, antigo líder da Irmandade 
Muçulmana. Contudo, as ações do Estado Islâmico 
ficaram gradativamente mais radicais, até mesmo 
para os padrões da Al-Qaeda, o que provocou a 
separação entre as duas organizações terroristas.”

(Disponível em: <http://www.historiadomundo.com.br>. 
Acesso em: 21/7/15.

O mundo está cada vez mais integrado, conectado 
por redes de informação que tornaram a comunicação 
muito eficaz. Isso também facilita que grupos como 
o Estado Islâmico recrutem seus simpatizantes pelo 
mundo, inclusive no Brasil, é um contrassenso, pois 
o grupo se diz opositor ao Ocidente, de costumes 
degradantes e de sua influência perniciosa, contudo 
divulgam seus princípios, seus vídeos por instrumentos 
criados pela revolução digital do Ocidente.

A grande divulgação do Estado Islâmico se deve 
principalmente:

A)	à sharia, conjunto de leis islâmicas que tem como 
princípio o Alcorão e a Suna.

B)	 à necessidade que os indivíduos pós-modernos, 
cada vez mais fluidos, têm de ideologias rígidas e 
autoritárias.

C)	 ao fato de se espalharem, pelo norte da África, 
Europa e Ásia, pequenas células terroristas que 
pregam o princípio do Estado Islâmico.

D)	ao Boko Haran, principal departamento de 
propaganda do Estado Islâmico, cuja função é 
angariar adeptos à causa sunita.

E)	 aos aparelhos celulares, internet, redes sociais, que 
são os instrumentos utilizados pelo Estado Islâmico 
para conquistar simpatizantes no Ocidente.

04A derrubada do Muro de Berlim (1989) 
completará vinte e seis anos este ano.  Construído 
em agosto de 1961, sua destruição é lembrada 

como marco do fim de uma época. 

(Disponível em: <http://www.google.com.br>. Acesso em: 
21/7/15.

No contexto político internacional, a queda do Muro 
de Berlim simbolizou o fim da Guerra Fria, do domínio 
soviético sobre a Europa do leste e, sobretudo, um 
marco do descrédito da via socialista como contraponto 
à via capitalista. Já para a Alemanha, a queda do muro 
significou: 

A)	o início do processo de reunificação política, que 
passava necessariamente por uma redução das 
desigualdades econômicas. 

B)	 a difícil integração entre os blocos capitalista e 
socialista, que passaram a conviver de forma livre no 
país, que passou a comportar ambos os sistemas. 

C)	 o início de um lento processo de reunificação, que, 
em virtude das diferenças econômicas entre o 
capitalismo e o socialismo, ainda não se efetivou. 

D)	um rápido processo de integração econômica e 
social, favorecido pela disciplina e a produtividade 
dos trabalhadores alemães. 

E)	 a restauração da unidade política e econômica, com 
a plena integração das duas partes incentivada pelo 
Plano Marshall.

05Leia o seguinte trecho:

O filósofo Aristóteles nasceu em Estagira, cidade 
da Macedônia, em 384 a.C., e morreu na cidade 
grega de Atenas, em 322 a.C. Foi em Atenas que 
ele elaborou seus tratados filosóficos, tendo sido 
bastante influenciado pela cultura daquela cidade.  
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Em uma de suas obras escreveu: "Se é verdade, 
como muitos imaginam, que a liberdade e a 
igualdade constituem essencialmente a _____, elas, 
no entanto, só podem aí encontrar-se em toda a sua 
pureza, enquanto gozarem os cidadãos da mais 
perfeita igualdade política".

(ARISTÓTELES. A política. Livro VI, cap. IV. Adaptado.)

Com base nos conhecimentos a respeito do 
assunto e nas informações apresentadas, é correto 
afirmar que a palavra que preenche corretamente o  
espaço é:

A)	monarquia.
B)	aristocracia.   
C)	democracia.
D)	oligarquia.
E)	diarquia.

06Leia o seguinte texto.

"Os rios foram extremamente importantes para 
a formação das primeiras civilizações, tanto na 
Mesopotâmia como no Egito, na China e na Índia. Ao 
redor deles, as populações organizaram seu cotidiano, 
baseado na agricultura e na pecuária, e aprenderam a 
lidar com as facilidades e as dificuldades apresentadas 
durante as estações do ano."

(PELLEGRINI, M. C. (Org.). Novo olhar história. São 
Paulo: FTD, 2010. p. 69.)

Considere as seguintes afirmativas sobre a utilização 
dos recursos hídricos pelo homem.

I. A origem das primeiras civilizações humanas, 
egípcia, mesopotâmica e hebraica, está 
diretamente relacionada à possibilidade 
de sedentarização do homem nas  
margens de grandes rios, como Nilo, Tigre, 
Eufrates e Jordão.

II. A civilização asteca construiu sua capital 
Tenochtitlán sobre um lago, e dependia 
diretamente dele para sua sobrevivência, ficando 
conhecida inclusive como civilização de regadio, 
pois foi contemporânea às civilizações da 
Antiguidade Oriental.

III. A ocupação da planície mesopotâmica e das 
áreas vizinhas a ela, durante a Antiguidade, teve 
caráter sedentário e ininterrupto.   

IV. Com o passar do tempo da história humana, a 
água foi se tornando uma das mais valiosas 
mercadorias, com demanda crescente e oferta 
cada vez mais reduzida, em razão do mau uso.

Das afirmativas anteriores, pode-se dizer que:

A)	apenas I está correta.   
B)	apenas II está correta.   
C)	apenas I, III e IV estão corretas.   

D)	apenas II, III e IV estão corretas.   
E)	 I, II, III e IV estão corretas.  

07Observe as imagens, que dizem respeito ao 
fim da 2ª Guerra Mundial (1945).

(Disponível em: <http://www.google.com.br>. Acesso em: 
21/7/15.

As palavras corretamente relacionadas a elas 
são:

A)	Nagasaki, judeus e avanço do capitalismo.
B)	Berlim, Auschwitz e avanço do nazismo.
C)	Tóquio, prisioneiros e avanço do liberalismo.
D)	Moscou, campos de concentração e avanço do 

fascismo.
E)	Hiroshima, holocausto e avanço do socialismo.
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08Observe a charge.

(Disponível em: <http://www.google.com.br>. Acesso em: 
21/7/15.

Em relação à Amazônia, assinale a alternativa que 
contenha, respectivamente, a latitude da região, o 
índice pluviométrico e o clima predominante: 

A) Média, alto e tropical típico. 
B) Alta, médio e tropical úmido. 
C) Baixa, alto e equatorial. 
D) Média, médio e equatorial. 
E) Baixa, alto e tropical úmido.

09Observe a imagem que representa 
sinteticamente o ciclo da água e responda ao 
teste.

(Disponível em: <http://www.google.com.br>. Acesso em: 
21/7/15.

A alternativa que corresponde aos fenômenos 
expressos em A e B, respectivamente, é:

A)	condensação e precipitação.
B)	diluição e pluviosidade.
C)	evaporação e condensação.
D)	 transpiração e nebulização.
E)	bioatividade e umidificação.

Leia o texto seguinte e responda às questões  
de 10 a 12.

Australia’s hybrid shark reveals evolution in action
Hybrid sharks have been discovered swimming 

in the waters off Australia’s east coast. The finding 
may be driven by climate change, a research team 
says, suggesting such discoveries could be more 
common in the future. 

The hybridization is between the Australian black 
tip shark which favors tropical waters and the larger, 
common black tip shark, which favors sub-tropical 
and temperate waters. 

While the distribution for the genetically distinct 
species overlaps along the northern and eastern 
Australian coastline, the finding that they mated and 
produced offspring is unprecedented, according 
to the discovery team from the University of 
Queensland. 

“To actually find something like this and prove it 
genetically is unprecedented,” Bob Hueter, director 
of the Center for Shark Research at the Mote Marine 
Laboratory in Sarasota, Florida, told me Tuesday. 

Hueter was not involved with the research, though 
one of the scientists responsible for the discovery 
used to work in his lab, which he said lends the finding 
credibility. The finding is based on genetic testing 
and body measurements and reported December 
2011 in the journal Conservation Genetics. 

The team identified 57 of the hybrids from five 
locations spanning 1,250 miles along the Australian 
coast. 

“Wild hybrids are usually hard to find, so detecting 
hybrids and their offspring is extraordinary,” Jennifer 
Ovenden, an expert in genetics of fisheries species 
and team member, said in a news release. 

The hybridization could be an adaptation to 
climate change, the team noted, allowing the tropical 
Australian black tip shark to live in the cooler, sub-
tropical waters. 

It could also be a technique to survive in over-fished 
waters, speculated Hueter. As fisheries are depleted, 
hybridization is a way to keep reproducing. 

“In a sense, it is catching evolution in action,” he 
told me. 

(By John Roach. Available at: <http://futureoftech.msnbc.
msn.com/>. Access in: 21/7/15. Adapted.)

10Assinale a opção em que a tradução do termo 
da coluna I não corresponde ao termo da 
coluna II. 

Coluna I  Coluna II
A) climate (1º parágrafo) clima
B) shark (2º parágrafo) tubarão
C) overlaps (3º parágrafo) ultrapassa
D) offspring (3º parágrafo) filhotes
E) though (5º parágrafo) embora
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11De acordo com o texto: 

A)	cientistas australianos obtiveram êxito em sua 
pesquisa sobre o cruzamento de tubarões de 
espécies diferentes. 

B)	após o sucesso obtido com a mistura de 
diferentes espécies de tubarões, os cientistas 
australianos esperam conseguir repetir o 
experimento com outros tipos de animais. 

C)	apesar de não estar diretamente envolvido na 
pesquisa mencionada no texto, Bob Hueter 
teve um papel fundamental para o sucesso dos 
estudos. 

D)	foi preciso a pesquisa com os tubarões híbridos 
ter sido produzida no laboratório de Bob Hueter 
para que o estudo obtivesse credibilidade junto 
à comunidade científica. 

E)	é possível que a hibridização dos tubarões 
tenha ocorrido em virtude da interferência 
humana no ecossistema dos animais. 

12Qual das referências a seguir está 
incorreta? 

A)	the finding (3º parágrafo) refere-se a hybrid 
sharks. 

B)	me (4º parágrafo) refere-se a John Roach. 
C)	his (5º parágrafo) refere-se a Bob Hueter. 
D)	which (5º parágrafo) refere-se a his lab. 
E)	 it (10º parágrafo) refere-se a shark.

O texto seguinte serve de apoio para os testes 13 
e 14.

Farmers help ease water problems in California 
(Richvale, Calif. PHOTO: ASSOCIATED PRESS)

The U.S. state of California is going through the 
worst drought in its history. Water supplies are now 
at dangerously low levels. The state government 
has introduced many laws to try to prevent water 
shortages. California farmers have stepped in to 
do their part in helping to conserve water.

California’s agriculture sector has agreed 
to cut back on its water use by 25 per cent.  

This will be on a voluntary basis.The agreement 
follows a move by California’s governor Jerry 
Brown to cut water use in cities by 25 per 
cent. This was introduced as an emergency 
measure and it made many city residents angry.  
They did not want to be the only people having to 
cut back on water.

California’s water system serves over 30 million 
people and irrigates nearly six million acres 
of farmland. It is the world’s largest and most 
productive one. There is a great demand for water in 
the state. Farmers say it is important they get water 
first because growing food is essential. However, 
some crops, like almond trees, need a lot of water.  
People in the cities say they need water the 
most to be able to live. There is also demand 
from California’s many golf courses and for the 
swimming pools of the wealthy people in the 
state. California’s population will be almost fifty 
million people by the year 2020.

(Available at: <http://www.breakingnewsenglish.
com/1505/150525-water.html#ixzz3fQIrUI1f>. Access 
in: 21/7/15. Adapted by Geraldo Augusto Argentato)

13Choose true or false for the sentences 
below then mark the correct alternative. 

( ) California is suffering from its second worst 
ever drought. 

( ) The California government has not yet 
passed water shortage laws. 

( ) California farmers agreed to cut back on 
water by 25%. 

( ) California residents totally understand the 
25% cuts.

A)	T – T – T – F
B)	F – T – T – F
C)	F – T – F – T
D)	F – F – T – F
E)	T – T – F – T

14Choose true or false for the sentences 
below then mark the correct alternative.

( ) Over 30 million people use the California 
water system.

( ) The water system in California is the biggest 
in the world.

( ) Amendoeiras raramente precisam de 
água.

( ) Por volta de 2020 o número de habitantes 
na Califórniaserá de quase 50.000. 

A)	T – F – F – T
B)	T – T – T – F
C)	F – T – F – F
D)	F – T – T – T
E)	T – T – F – F
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15"A superfície da Terra pode ser formada 
majoritariamente por água, mas isso não 
significa que todo esse recurso seja adequado 

ao nosso consumo. Enquanto cerca de 97% da água 
do planeta é salgada ou imbebível, 2% estão em estado 
sólido, restando apenas 1% para nossas necessidades. 
Na parte continetal restante na superfície terrestre, os 
seres humanos realizam suas atividades, praticamente, 
todas envolvendo a necessidade do uso da água. 
Quanto ao transporte nessa área continental, para 
grandes distâncias os aerotransportes auxiliam na 
economia de tempo e de recursos. Assim, mergulhados 
nesse cenário, temos o seguinte caso.
Um estudante chega a um aeroporto no hemisfério norte 
no dia 2 de dezembro e nota que os termômetros marcam 
41°. Ao decidir tomar um banho, fica preocupado com a 
temperatura da água, que é a mesma dos termômetros. 
Dessa forma, para que não se queime, toma a decisão 
de colocar o chuveiro na posição: 

(Hérin Andréas Roque Okano)

A)	verão, pois certamente a temperatura é 41 °C."
B)	 verão, pois em dezembro é sempre verão."
C)	 inverno, pois a temperatura é 41 °F, que equivale a 

5 °C."
D)	 inverno, pois a temperatura é 41 °F, que equivale a  

– 5 °C."  
E)	 inverno, pois a temperatura é 41 °K, que equivale a 

5 °C."

16Atente-se ao seguinte texto:

Marco da biodiversidade visa facilitar pesquisas e uso 
comercial de plantas e animais

"O objetivo do projeto de lei da biodiversidade é 
reduzir a burocracia e estimular a pesquisa e inovação 
com espécies nativas. No entanto, alguns ambientalistas 
dizem que o projeto privilegia as empresas e amplia 
o acesso à biodiversidade sem proteger os povos 
indígenas e seus conhecimentos tradicionais.

No projeto de lei, patrimônio genético é definido 
como 'informação de origem genética de espécies 
vegetais, animais, microbianas, ou espécies de 
outra natureza, incluindo substâncias oriundas do 
metabolismo destes seres vivos'.

Entre os principais pontos aprovados, estão 
a retirada de penalidades impostas a empresas 
que descumpriram regras ligadas à exploração 
de materiais provenientes de plantas ou animais 
e a criação de normas de pagamento pelo uso de 
recursos genéticos naturais por empresas, tanto 
para o governo, quanto para povos tradicionais, 
como os indígenas."

(Disponível em: <http;//www.g1.globo.com.br>. Acesso 
em: 20/5/2015)

A imensa biodiversidade é mais facilmente estudada 
quando dividida em grupos de classificação.
A alternativa que reúne apenas integrantes do Reino 
das Plantas (Pantae) é:

A)	Bactérias, mangueiras, gramíneas e algas.
B)	Mangueiras, gramíneas, goiabeiras e 

leguminosas.
C)	Leguminosas, mangueiras, bactérias e vírus.
D)	Gramíneas, algas, mangueiras e leguminosas.
E)	Goiabeiras, gramíneas, vírus e bactérias.

17Leia o seguinte texto e responda ao que se 
pede.

"No dia 20 de dezembro de 2013, a 68ª Sessão da 
Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o 
ano de 2015 como o Ano Internacional da Luz e das 
Tecnologias baseadas em Luz (InternationalYearof 
Light and Light-based Technologies – IYL 2015).

O Ano Internacional da Luz é uma iniciativa 
mundial que vai destacar a importância da luz e das 
tecnologias ópticas na vida dos cidadãos, assim 
como no futuro e no desenvolvimento das sociedades 
de todo o mundo. Essa é uma oportunidade única 
para se inspirar, para se educar e para se unir em 
escala mundial."

(Disponível em: <http://www.unesco.org/new/pt/
brasilia/about-this-office/prizes-and-celebrations/2015-

international-year-of-light/>. Acesso em: 18/7/15.)

Uma das mais antigas tecnologias que utiliza a luz 
sem ser para iluminação é a determinação de altura 
de árvores, edifícios etc. por meio do comprimento 
de sua sombra e em comparação com um objeto 
menor e sua respectiva sombra no mesmo instante. 
Suponha que um menino de 1,5 m de altura projete, 
no chão, uma sombra de 60 cm. No mesmo instante, 
ao lado dele, um edifício de altura H projeta uma 
sobra de 3 m. O valor de H é:
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A)	0,075 m.
B)	7,5 cm.
C)	7,5 m.
D)	75 cm.
E)	 75 m.

18Leia o seguinte texto.

Facebook desenvolve drones para levar  
internet a lugares sem conexão

(Protótipo tem 48 metros de envergadura e peso menor 
que de um carro. Empresa planeja que nave solar 

conecte mais de 5 bilhões de pessoas.)

"O Facebook revelou seus planos de levar 
internet a lugares sem conexão à rede mundial 
de computadores através de drones solares 
gigantescos. De acordo com o jornal The New York 
Times, a nave não tripulada, nomeada de Aquila, 
terá envergadura de mais de 48 metros, maior que 
a de um Boeing 767. Por outro lado, seu peso será 
menor que o de um carro pequeno.

O objetivo do projeto é dar acesso à internet a 
mais de 5 bilhões de pessoas ao redor do mundo. 
Para isso, o Aquila será energizado por painéis 
solares sobre suas asas e voará a mais de 18 mil 
metros de altitude.

Durante o processo de transformação da 
energia, alguns componentes recebem a irradiação 
solar e outros extraem a carga para a produção de 
eletricidade. Trabalha-se essencialmente com o 
dióxido de titânio."

(Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/
noticia/2015/03/facebook-desenvolve-drones-para-levar-

internet-lugares-sem-conexao.html>. Acesso em: 21/7/15)

Sobre o elemento químico titânio (Ti), de número 
atômico 22 e número de massa 48, pedem-se o 
número total de partículas fundamentais e o número 
de elétrons na camada de valência.

A)	70 e 4
B)	48 e 2

C)	44 e 2
D)	48 e 4
E)	70 e 2

19Leia o seguinte texto.

"O vírus do papiloma humano (HPV, na sigla 
em inglês) causa o aparecimento de verrugas 
e infecção persistente, sendo a principal causa 
do câncer de colo de útero. O vírus pode ser 
transmitido por meio da relação sexual com uma 
pessoa infectada ou durante o parto, da mãe para 
o filho, pela contaminação da vagina. 

Atualmente, existem duas vacinas contra o 
HPV comercializadas no Brasil. Uma delas é a 
quadrivalente que previne contra os tipos de vírus 
HPV 16 e 18, de alto risco e presentes em 70% dos 
casos de câncer de colo do útero, e contra os tipos 
de vírus HPV6 e 11, presentes em 90% dos casos 
de verrugas genitais. A outra é bivalente, específica 
para os tipos 16 e 18. Na rede pública só está 
disponível a vacina quadrivalente.

Com forte apoio da Sociedade Brasileira de 
Pediatria e suas filiais, da Sociedade Brasileira de 
Imunização e da Organização Mundial da Saúde, 
em 2015 a vacina será voltada para meninas de 9 
a 11 anos e a partir de 2016 para garotas a partir 
dos nove anos.  Cada indivíduo deverá tomar três 
doses da vacina para completar a proteção, sendo 
a segunda, seis meses depois da primeira, e a 
terceira, cinco anos após a primeira dose.

(Reginaldo Donizeti Rossi)

A vacina contra o HPV, assim como qualquer outra 
vacina contra agentes causadores de doenças 
infecto-contagiosas, aumenta a imunidade das 
pessoas porque:

A)	possui anticorpos já prontos contra o agente 
causador da doença, sendo usada na prevenção 
da doença.

B)	estimula a produção de anticorpos e a formação 
de células de memória que protegerão o 
organismo em futuras infecções, com a produção 
de grande quantidade de anticorpos contra o 
agente causador da doença, em curto espaço 
de tempo.

C)	possui células de defesa que neutralizam o 
agente causador da doença, atuando dessa 
forma na cura imediata da doença.

D)	estimula a produção de hemácias pela medula 
óssea, células responsáveis pela produção 
de anticorpos, que aumentam nossas defesas 
corporais.

E)	é produzida injetando-se o agente causador da 
doença em um animal, que passará a produzir 
anticorpos. Os anticorpos são posteriormente 
processados e podem ser usados em 
humanos.
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20Leia o texto a seguir:

"Os problemas da escassez da água são 
enfrentados por países de todo o mundo em 
decorrência do desenvolvimento desordenado das 
cidades, da poluição dos recursos hídricos, do 
crescimento populacional e industrial, entre outros. 
Esses fatores geram um aumento na demanda pela 
água, provocando o esgotamento desse recurso. 
[…]

Essa solução pode ser, por exemplo, reúso e 
reaproveitamento de água de chuva para fins não 
potáveis, no caso das áreas rurais. […]"

(Disponível em: <http://www.ecycle.com.br/>. Acesso em: 
6/7/2015)

Levando em consideração o trecho anterior, a água 
de reúso pode ser usada em:

A)	 irrigação paisagística.
B)	 indústrias alimentícias.
C)	 produção de refrigerantes.
D)	assepsia de ambientes hospitalares.
E)	 diluição para salga de carnes.

21Responda à questão após a leitura do seguinte 
texto:

Merkel quer que G7 se comprometa com  
meta de aquecimento global

Chanceler pede comprometimento para limitar 
aumento de temperatura. Clima é um dos assuntos 
principais de encontro do bloco, na Alemanha.

(Disponível em: <http://g1.globo.com/>. Acesso em: 
21/7/15)

Dióxido de carbono, gás metano e óxido nitroso são 
gases que contribuem para o aquecimento global.   
 
O dióxido de carbono, também conhecido como gás 
carbônico, é:

A)	uma mistura de carbono e oxigênio.
B)	 uma substância molecular formada por dois átomos 

de oxigênio e um átomo de carbono.
C)	 uma mistura de gases oxigênio e gás carbono.
D)	uma substância simples que influencia na 

temperatura da Terra.
E)	 uma substância composta que aumenta o buraco 

na camada de ozônio.
 

22Os textos a seguir demonstram momentos 
históricos que revolucionaram a ciência. 

Texto 1
Condução de seiva

"Em relação à condução da seiva bruta, a 
explicação do processo surgiu a partir de Dixon, 
um botânico irlandês. A grande questão era: como 
as plantas transportam a seiva bruta da raiz para as 
folhas contrariando a lei da gravidade? A teoria de 
Dixon (1895) explicou essa pergunta afirmando que, 
quando as folhas perdiam água, elas se tornavam 
hipertônicas, passando a exercer uma ação aspirante 
sobre os vasos condutores do xilema, 'puxando' essa 
seiva bruta por meio de forças de coesão e adesão.  
Assim que as células da raiz absorvem a água e os sais 
minerais do solo, é necessário um mecanismo vegetal 
eficiente que consiga deslocar esses compostos para 
as folhas, onde será feito o processo de fotossíntese."

(Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com>. 
Acesso em: 21/7/15)
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Texto 2
Membrana plasmática

"A figura anterior mostra a estrutura criada 
em 1972 por Nicholson e Singer, que explica 
a organização da membrana plasmática.  
As membranas celulares são formadas por 
duas camadas de fosfolipídios. Nelas, se 
incrustam moléculas de proteína: algumas 
aderem superficialmente, outras mergulham 
profundamente, podendo atravessar a membrana. 
Os fosfolipídios movem-se continuamente, têm 
fluidez de movimento, mas não perdem o contato 
uns com os outros, por isso as membranas são 
flexíveis."
(Disponível em: <http://www.mundovestibular.com.br>. 

Acesso em: 21/7/15)
Texto 3

Sistema circulatório

(Papiro Ebers exposto na Biblioteca da Universiade de 
Leipzig)

"Os primeiros escritos conhecidos sobre o 
sistema circulatório aparecem no Papiro de 
Ebers, um documento médico egípcio que 
data do século 16 a.C. Acredita-se que o 
papiro descreva uma ligação fisiológica entre o 
coração e as artérias, indicando que, após uma 
pessoa respirar ar para os pulmões, o ar entra 
no coração e, em seguida, flui para as artérias.  
Curiosamente, os antigos egípcios eram 
cardiocêntricos – eles acreditavam que o coração, 
mais do que o cérebro, era a fonte de emoções, 
sabedoria e memória, entre outras coisas. 

De fato, durante o processo de mumificação, os 
egípcios cuidadosamente removiam e armaze-
navam o coração e outros órgãos, mas arrancavam 
o cérebro através do nariz e o jogavam fora."

(Disponível em: <http://www.ciencia-online>. Acesso 
em: 21/7/15)

Todos os textos anteriormente citados apresentam 
a água como fator funcional comum à vida.
Baseando-se nos textos e em seus conhecimentos, 
assinale a alternativa incorreta:

A)	O texto 2 pode fazer referência à água como 
o solvente universal, possibilitando que 
uma grande quantidade de componentes, 
em soluções aquosas, mantenha-se em 
contato íntimo com as membranas celulares, 
viabilizando trocas.

B)	O entendimento das propriedades da molécula 
da água colaborou muito na confecção da 
teoria de Dixon, pois o fato de a seiva ser uma 
solução aquosa possibilita maior facilidade na 
fluidez dentro dos tubos.

C) Considerando o tema central do texto 1, a 
condução da seiva bruta, e a do texto 3, o 
sistema circulatório, podemos dizer que em 
ambos a água é fator importante na distribuição 
de nutrientes.

D)	A água também representa um grande mo-
derador de temperatura, portanto é fundamental 
para manutenção da vida. Somente nos textos 
1 e 3 é possível estabelecer uma relação direta 
da quantidade de água com a variação da 
temperatura.

E)	O texto 3 demonstra os primeiros passos no 
entendimento do complexo sistema circulatório, 
que é formado basicamente de coração, vasos 
sanguíneos e sangue; esse último apresenta 
um grande volume hídrico.

23O poeta Carlos Drummond de Andrade 
denunciou, em seus poemas, o totalitarismo 
do período entreguerras, tempo de opressão 

dominante na Europa e no Brasil. Levando em 
conta que seu livro Sentimento do mundo foi 
publicado em 1938, aponte a alternativa cujos 
versos refletem o sonho de superação desse 
modelo para um mundo de oportunidades a 
todos:

A)	“Chega um tempo em que não se diz mais: meu 
Deus."

B)	“esse amanhecer/mais noite que a noite."
C)	 “Dentaduras duplas!/Inda sou bem velho/para 

merecer-vos..."
D)	“Aurora/entretanto eu te diviso, ainda tímida,/

inexperiente das luzes que vais acender."
E)	 “Trabalhas sem alegria para um mundo caduco/

onde as formas e as ações não encerram 
nenhum exemplo."
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24Leia o texto seguinte e responda à questão 
referente a ele:

Exército instala cabos no fundo de rio para levar 
internet rápida à Amazônia

 “Instalar cabos de fibra ótica no fundo dos rios 
da Amazônia é a nova aposta do Exército Brasileiro 
e da Rede Nacional de Pesquisas (RNP) para levar 
internet de alta velocidade a cidades ribeirinhas no 
meio da floresta mais densa do mundo.

O plano é construir infovias de 7,8 mil km pelos rios 
Negro, Solimões, Purus e Juruá. O custo estimado é 
de R$ 1 bilhão e a previsão de conclusão é 2017. O 
objetivo é levar conexão para o interior do Amazonas. 
Hoje, a solução é o acesso via satélite – instável e 
caro. A tecnologia de fibra ótica permitirá conexões 
de até 100 Gigabits por segundo: capacidade usada 
para atender também o governo do Amazonas e 
órgãos como Receita Federal e Ibama."

(Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 
21/7/15. Adaptado)

Assinale a opção em que todas as palavras são 
acentuadas pela mesma regra:

A)	 rápida – Amazônia – instável.
B)	Exército – Juruá – órgãos.
C)	 satélite – também – ótica.
D)	Amazônia – instável – órgãos.
E)	 Juruá – permitirá – rápida.

25Leia o texto seguinte e responda à questão 
referente a ele:

“A Consumer Electronics Show (CES) é uma 
feira internacional de tecnologia que sempre 
acontece em janeiro. A edição de 2015 foi maior 
que o evento de 2014, tanto em tamanho físico 
quanto em volume de produtos. Ao todo, milhares 
de empresas, startups e sonhadores mostraram 
os seus produtos em um espaço de mais de 200 
mil metros quadrados de feira. Pelos imensos 
corredores dos centros de convenção em Las 
Vegas, foi possível encontrar praticamente de tudo: 
desde produtos simples, como cases de celular, 
até uma infinidade de headphones, fones de ouvido 
e caixas de som.

As novidades estavam por todos os lados e, a 
cada passo, era possível se impressionar com algum 
artigo, seja com algo que já era conhecido, seja com 
reinvenções de produtos que fazem tarefas simples 
de novas maneiras.”

(Disponível em: <http:/www.tecmundo.com.br>. Acesso 
em: 21/7/2015. Adaptado)

Eis algumas passagens modificadas do texto dado:

I. Haviam mais produtos na CES de 2015 do que 
no evento de 2014.

II. Existiam caixas de som e fones de ouvido 
moderníssimas. 

III. Viam-se, na edição de 2015, novidades por 
todos os lados.

Qual (Quais) dessas passagens poderia(m) ser 
escolhida(s) pelo escritor do texto por estar(em) de 
acordo com o padrão culto da língua portuguesa?

A)	Apenas I.
B)	Apenas II.
C)	Apenas III.
D)	Apenas I e II.
E)	Apenas I e III.

26Além de tema para diferentes ciências, a 
água é um elemento simbólico importante 

para a tradição literária. Leia, a seguir, o poema de 
Alberto Caeiro, criação poética do poeta português 
Fernando Pessoa, em que as águas de dois rios 
servem de tema para seus versos.
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"O Tejo é mais belo que o rio que corre pela  minha
[aldeia

Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre 
[pela minha aldeia

Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha 
[aldeia.

O Tejo tem grandes navios
E navega nele ainda,
Para aqueles que veem em tudo o que lá não 

[está,
A memória das naus.

O Tejo desce de Espanha
E o Tejo entra no mar em Portugal.
Toda a gente sabe isso.
Mas poucos sabem qual é o rio da minha

 [aldeia
E donde ele vem.
E por isso, porque pertence a menos gente,
É mais livre e maior o rio da minha aldeia.

Pelo Tejo vai-se para o Mundo.
Para além do Tejo há a América
E a fortuna daqueles que a encontram.
Ninguém nunca pensou no que há para 

[além
Do rio da minha aldeia.

O rio da minha aldeia não faz pensar em
[nada.

Quem está ao pé dele está só ao pé dele."
(Fernando Pessoa)  

Releia a primeira estrofe:

“O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha
 [aldeia

Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre 
[pela minha aldeia

Porque o Tejo não é o rio que corre pela minha 
[aldeia.”

O paradoxo dos dois primeiros versos se desmancha, 
desde que se dê à palavra belo significados diversos, 
respectivamente: 

A)	grandiosidade / tranquilidade   
B)	 imensidão / sabedoria   
C)	 limite / marginalidade   
D)	beleza temporal / beleza espacial   
E)	 intimidade / navegação  

27Leia o texto seguinte.

15 de março: os protestos pelo Brasil
"Manifestações foram organizadas em várias 
cidades do país. A mobilização foi convocada, 
principalmente, pelas redes sociais.

Milhares de pessoas vestidas de verde e amarelo 
participaram neste domingo de manifestações em 
todo o País. Os protestos foram organizados por 
diferentes grupos. A maior parte pediu pelo fim da 
corrupção. Houve grupos que reivindicaram a saída 
da presidente Dilma Rousseff e gritaram contra o PT. 
Refrões em defesa da Petrobras são também 
ouvidos.

As convocações foram feitas principalmente 
pelas redes sociais. As concentrações foram 
marcadas para diferentes horários ao longo do dia.  
Pela manhã, houve grandes grupos no Rio de 
Janeiro, em Brasília, em Salvador, em Belo 
Horizonte, em Recife, em Fortaleza e Aracaju. 
À tarde, em São Paulo, 1 milhão de pessoas, 
segundo a Polícia Militar (de acordo com o 
Instituto Datafolha, foram 210 mil), foi à Avenida 
Paulista. Cidades do interior também registraram 
manifestações. Leitores de Época enviaram suas 
imagens. [...] Na sexta-feira (13), também houve 
protestos pelo País, em defesa do governo Dilma, 
em defesa da Petrobras e pela reforma política. 
Essas manifestações tiveram grande participação 
dos sindicatos."

(Disponível em: <http://epoca.globo.com/tempo/
noticia/2015/03/15-de-marco-os-bprotestos-pelo-

brasilb.html>. Acesso em: 15/3/2015.)

Sobre as manifestações testemunhadas pelas 
lentes da mídia nacional, como reveladas pelo texto 
da revista Época de 15/3/2015, tais protestos:

I. manifestaram também o desejo de grupos pela 
saída da atual Presidência da República.

II. apresentavam vozes de grupos distintos, 
sobretudo de populares.

III. ocorreram também em benefício do atual gover-
no republicano, com apoio de representantes 
dos trabalhadores.

Está (Estão) correta(s) a(s) assertiva(s):

A)	 I e II.
B)	 I e III.
C)	 II e III.
D)	 I, II e III.
E)	 I, apenas.
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28Leia as notícias e as análises que as acom-
panham, e assinale a alternativa incorreta.

A)	“Escândalo de corrupção: esquema da Lava Jato 
é pelo menos 20 vezes maior que o do mensalão” 
(o substantivo “Lava Jato”, que dá nome à 
operação da Polícia Federal, foi usado para 
reforçar a ideia de limpeza rápida, no caso da 
corrupção de políticos e de empresas, aludindo 
esse nome ainda ao local em que as investigações 
começaram: um posto de gasolina).

B)	 “É bom ser do bem” (esse slogan, visto em uma 
campanha publicitária, apresenta a palavra 
“bom” como adjetivo, pois é seguida do verbo de 
ligação, e o advérbio “bem” substantivado pelo 
artigo definido “o”).

C)	 “MPF estima que o petrolão desviou pelo 
menos R$ 2,1 bilhões. Já o mensalão chegou 
a R$ 101 milhões” (essa notícia apresenta dois 
substantivos em forma aumentativa fazendo clara 
referência ao volume de dinheiro desviado nos 
dois esquemas de corrupção, que nomeiam. No 
corpo da notícia, o verbo “estima” indica que o 
montante total de recursos desviados ainda não 
é certo, visto que a primeira investigação referida 
está em processo).

D)	“Desmatamento da Mata Atlântica recua 24% 
em relação ao ano anterior, aponta Atlas dos 
Remanescentes Florestais” (a palavra “Florestais” 
atua no texto como advérbio de modo do adjetivo 
“Remanescentes”, acusando a queda vertiginosa 
do desmatamento, verificada no dado concreto 
apresentado pelo numeral cardinal).

E)	 “O presidente do Brasil é tão bom quanto seu 
voto” (esse slogan de propaganda elaborado 
pela TV Cultura, à época das últimas eleições 
presidenciais, visa à conscientização dos 
cidadãos, indicando – por meio da comparação 
de igualdade – que a qualidade do voto é similar à 
qualidade do presidente escolhido. No enunciado 
da peça publicitária, a construção “do Brasil” e o 
termo “bom” atuam como adjetivo.

29Leia o texto seguinte e responda.

"Planeta gêmeo" da Terra tem mais de seis bilhões 
de anos e recebe 10% mais energia de sua estrela 

que nosso território
"A Nasa anunciou nesta quinta-feira (23) que 

descobriu um 'planeta gêmeo' da Terra, uma 'espécie 
de primo mais velho' do nosso mundo.

A informação foi divulgada pelo 
administrador associado da agência, John 
Grunsfeld, que é responsável pela análise 
dos dados recebidos do telescópio Kepler.  
A 'nova Terra' foi batizada de 'Kepler 452B'.

'Os anos no Kepler 452B têm a mesma 
duração que aqui na Terra e ele está há milhares 
de anos na 'zona habitável' de sua estrela.  

Isso significa que pode ter hospedado vida sobre 
sua superfície em um certo momento ou que ainda 
pode hospedá-la', destacou Grunsfeld.

Os dados mostrados pelo telescópio apontam 
que o planeta tem mais de seis bilhões de anos de 
idade e recebe 10% mais energia de sua estrela do 
que o nosso território. O tamanho dele também é 
muito parecido com o nosso e seu sistema solar é 
extremamente similar."
(Disponível em: <http://ultimosegundo.ig.com.br> Acesso 

em: 25/7/15.>

Um importante recurso textual utilizado pelo 
enunciador para atrair a atenção de seu leitor na 
notícia anterior é:

A)	a interlocução, ou seja, técnica textual em que o 
enunciador dialoga com um leitor imaginário.

B)	a metalinguagem, pois o texto põe em destaque 
os recursos discursivos que o compõem.

C)	a comparação, em que as características da 
Terra e do novo planeta são repetidamente 
apresentados com o objetivo de estabelecer 
similitudes entre eles.

D)	a digressão, já que o enunciador se afasta da 
informação principal do texto para estabelecer 
comentários de ordem filosófica sobre a nova 
descoberta.

E)	 a contradição, em que as diferenças entre os 
planetas evidenciam a irrelevância da notícia e a 
superficialidade das informações em tempos de 
redes sociais.

30Texto para a questão.

Dengue: Brasil tem nova epidemia; SP concentra a 
maioria dos casos

(Este da foto anterior é o tipo de mosquito que transmite 
a dengue.)

"A dengue sempre foi um problema de saúde no 
Brasil. Mas, segundo o Ministério da Saúde, em 2015, 
o País teve um aumento expressivo na quantidade de 
casos da doença e já registra mais de 220 casos de 
dengue por hora. Entre os dias 1º de janeiro e 18 de 
abril, o País registrou 745,9 mil casos de dengue, um 
aumento de 234,5% em relação ao mesmo período 
do ano passado.

Surtos de dengue podem acontecer quando 
mudam fatores como clima e migração do inseto. 
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No Brasil, as condições climáticas favorecem a 
circulação do mosquito em praticamente todos 
os estados. Com calor e umidade alta, o Aedes 
aegypti se reproduz mais e, por isso, sua presença é 
comum em países tropicais.

Por ocorrer em diferentes localidades do País, a 
dengue é considerada uma epidemia. Segundo a 
OMS (Organização Mundial da Saúde), uma situação 
é considerada epidemia a partir de 300 casos para 
cada 100 mil habitantes. No Brasil, a incidência de 
dengue em 2015 é de 367,8 casos para cada 100 
mil. Apesar disso, se comparado a 2013, o índice é 
48,6% menor.

De acordo com o Ministério da Saúde, a região 
Sudeste apresenta a maior incidência de dengue no 
País, seguida das regiões Centro-Oeste, Nordeste, 
Sul e Norte.

O estado de São Paulo concentra 55% dos casos 
e lidera o ranking por cidade. Nele, o número de 
casos chega a 257.809, 633% superior ao registrado 
em 2014 durante o período. Segundo a Secretaria da 
Saúde de São Paulo, cerca de dois terços de todos 
os casos de dengue neste ano estão concentrados 
em apenas 30 municípios paulistas, entre eles, a 
capital. Além de São Paulo, as capitais Florianópolis 
(SC), Goiânia (GO), Palmas (TO), Rio Branco (AC), 
Recife (PE) e Natal (RN) também estão no grupo 
epidêmico.

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes 
aegypti infectado. A picada do pernilongo acontece 
pelas fêmeas, que precisam de sangue para produzir 
ovos. O mosquito deposita os ovos em locais de água 
limpa parada, principalmente em zonas urbanas. Os 
sintomas mais comuns da doença são febre alta 
com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo 
e nas juntas.

As áreas mais afetadas com a dengue no mundo 
hoje são as Américas do Sul, Central e do Norte, além 
de África, Austrália, Caribe, China, Ilhas do Pacífico, 
Índia, Sudeste Asiático e Taiwan. Na América do Sul, 
Brasil, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Guiana Francesa, 
Suriname, Venezuela e Equador.

Atualmente, o único método de prevenção é o 
controle da proliferação do transmissor por meio de 
cuidados básicos para evitar potenciais criadouros 
do mosquito, como pulverizar áreas com pesticidas 
e evitar água parada em locais como caixas d’água, 
pneus, carcaças, tonéis e vasos de plantas.

(Disponível em: http://vestibular.uol.com.br/> Data de 
acesso: 24/07/2015.)

Sobre o texto que acaba de ler, não está correto o 
que se afirma em:

A)	A palavra “dengue” aparece em diferentes 
momentos do texto, mas apenas quando inicia a  
oração apresenta o papel de sujeito.

B)	No último parágrafo do texto, as enumerações 
presentes têm por objetivo informar o leitor acerca 
de providências relacionadas ao problema da 
dengue.

C)	A palavra “como”, tal como foi redigida no último 
parágrafo, possui valor comparativo, atuando 
como conjunção, o que similarmente ocorre na 
frase: “Como não recebi, fiz greve”.

D)	Desconsiderando-se a repetição, há no primeiro 
parágrafo apenas dois verbos transitivos 
diretos.

E)	Na passagem “a circulação do mosquito”, o 
termo destacado exerce função sintática de  
adjunto adnominal do substantivo “circulação”, 
pois é o agente da ação.

31Responda ao teste após a leitura do seguinte 
texto:

Sociedade: as mudanças no ato de comer e como 
vamos garantir comida para todos

A comida sempre teve um papel importante nas 
sociedades. Além de ser uma atividade fundamental, 
o ato de comer em grupo, por exemplo, é um dos que 
define o homem como um ser cultural e participativo 
em um contexto social. Os alimentos que escolhemos 
e a forma como consumimos também nos dizem 
muito sobre identidades, costumes e características 
sociais e culturais de um grupo.

O homem pré-histórico era onívoro, ou seja, 
comia de tudo. O homem moderno aderiu a uma 
alimentação que tem como base gorduras animais, 
carne, carboidratos e açúcar. Esse sistema alimentar 
tem forte impacto social e ambiental, pois demanda 
uma produção agrícola voltada para a forragem 
animal, do qual a soja é um exemplo.

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 
2013, do IBGE, o brasileiro come pouca quantidade 
de hortaliças e frutas, ingere mais alimentos 
gordurosos do que o recomendado, troca cada vez 
mais refeições completas por lanches rápidos e é 
sedentário. 

Mesmo nesse cenário, houve um aumento 
considerável de consumidores que valorizam a 
comida natural, orgânica, segundo um relatório 
recente da empresa de pesquisas Nielsen.  A 
pesquisa aponta um aumento de 5% nas vendas 
de itens considerados saudáveis, como frutas, 
verduras, chás, iogurtes, água, entre os anos de 
2012 e 2014. Considerando apenas a América 
Latina, esse número chega a 16%.

A onda mais recente do mercado de alimentação 
é a onda de “gourmetização” da comida, em que se 
vende a ideia de que você consumirá um alimento 
com algum toque mais refinado. Da coxinha, ao 
pastel, do sanduíche ao feijão com arroz, tudo pode 
ser “gourmet”. 
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Esse refinamento, no entanto, nem sempre 
recupera o lado mais humano das refeições. Muitas 
vezes, a sofisticação acaba apenas reproduzindo 
essa dinâmica consumista num tom elitista, que 
mais uma vez direciona um determinado produto a 
um tipo de classe social ou perfil.

Segundo o órgão da ONU para Alimentação e 
Agricultura (FAO), embora tenha ocorrido uma redução, 
mais de 800 milhões de pessoas, ou uma em cada oito no 
mundo, ainda passam fome por não receber o alimento 
ou a quantidade de alimento adequada.

(Disponível em: <http://www.vestibular.uol.com.br>. 
Acesso em: 21/7/15. Adaptado.

Assinale a alternativa em que o autor explora o uso de 
termos coloquiais:

A)	O homem moderno aderiu a uma alimentação 
que tem como base gorduras animais, carne, 
carboidratos e açúcar.

B)	 Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, 
do IBGE, o brasileiro come pouca quantidade de 
hortaliças e frutas, ingere mais alimentos gordurosos 
do que o recomendado, troca cada vez mais refeições 
completas por lanches rápidos e é sedentário.

C)	Houve um aumento considerável de consumidores 
que valorizam a comida natural, orgânica, segundo 
um relatório recente da empresa de pesquisas 
Nielsen.  A pesquisa aponta um aumento de 5% 
nas vendas de itens considerados saudáveis, como 
frutas, verduras, chás, iogurtes, água, entre os anos 
de 2012 e 2014. Considerando apenas a América 
Latina, esse número chega a 16%.

D)	A onda mais recente do mercado de alimentação 
é a onda de “gourmetização” da comida, onde se 
vende a ideia de que você estará consumindo um 
alimento com algum toque mais refinado.

E)	 Segundo o órgão da ONU para Alimentação e 
Agricultura (FAO), embora tenha ocorrido uma 
redução, mais de 800 milhões de pessoas, ou uma 
em cada oito no mundo, ainda passam fome por 
não receber o alimento ou a quantidade de alimento 
adequada.

32Interprete as imagens seguintes:

Imagem 1  

(Disponível em: <http://www.ivancabral.com/>. Acesso 
em: 2/8/2015.)

Imagem 2 

(Propaganda do dicionário Aurélio)
Imagem 3 

(Disponível em: <http://www.ivancabral.com/>. Acesso 
em: 21/7/2015)

A interpretação das imagens permite-nos afirmar:

I. Nos últimos meses no Brasil, a moeda americana 
apresentou uma alta expressiva. 

II. A expressão “bom pra burro” é frequentemente 
associada à intensidade, à quantidade, ao 
advérbio "muito". Assim, “bom pra burro” significa 
"muito bom".

III. A expressão “tomara que caia” refere-se 
unicamente à peça de vestuário de Eduardo 
Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. 

Está (Estão) incorreta(s) a(s) afirmativa(s):

A)	apenas I.
B)	apenas II.
C) apenas III.
D) apenas I e III.
E) apenas II e III.

33Um terreno tem a forma de um triângulo retângulo 
de catetos 5 m e 12 m. 

(Disponível em: <http://www.google.com.br>. Acesso em: 
21/7/15.
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Deseja-se construir o maior canteiro circular nesse 
terreno e sabe-se que a área de um círculo é   
A = π R2. Se se jogarem 4 L de água por m2, 
então a quantidade de água necessária e 
suficiente para irrigar esse canteiro circular é, 
aproximadamente:

A)	34,24 L.
B)	38,16 L.
C)	44,28 L .                                      
D)	50,24 L.
E)	 56,12 L.

34Uma investigação do FBI, a polícia federal 
norte-americana, e da polícia suíça revelou 
um escândalo de corrupção envolvendo o 

órgão máximo do futebol mundial, a Fifa 
(Federação Internacional do Futebol), e outras 
entidades como a CBF (Confederação Brasileira 
de Futebol), Concacaf (Confederação da América 
do Norte, América Central e Caribe de Futebol) e 
Conmebol (Confederação Sul-americana de 
Futebol). A investigação leva em conta apenas as 
transações financeiras que passaram pelos EUA, 
quantia esta avaliada em cento e cinquenta 
milhões de dólares e que pode ser representada 
por (a · 10n) dólares, em que 1 < a < 10, (n) é um 
número inteiro e (a) percente aos reais. O valor 
de (n) é:

A)	2.   
B)	6.   
C)	7.   
D)	8.   
E)	 9. 

35Leia o texto adiante.

"Quando o assunto é economia brasileira, as 
previsões para 2015 não são animadoras. Para 
especialistas, o período é visto como um ano 
difícil. As previsões de arrocho fiscal e baixo 
crescimento contribuem para que o ano que mal 
começou seja classificado como “o ano perdido”, 
principalmente com  a crise do petróleo, que, 
quer queira, quer não, continua sendo um recurso 
básico para a moderna sociedade industrial. 

Assim, passou a existir uma preocupação 
com o melhor custo/benefício de alguns carros 
bicombustíveis, que estão cada vez mais 
populares no Brasil. O aumento do preço do 
petróleo em relação ao álcool, a menor emissão 
de poluentes no ar e a comodidade são fatores 
que têm levado muitos consumidores a optarem 
pela compra desses modelos flex."

(José Fernando Rufato)

Considere que, numa determinada região, têm-se 
48 usinas que podem produzir tanto álcool como 
açúcar; o álcool destina-se ao abastecimento de 
carros flex, e o açúcar, ao consumo interno ou 
exportação. Sabendo que, desse total de usinas, 
32 delas produziram álcool e 26, açúcar, o número 
de usinas que produziram álcool e açúcar é: 

A)	5.
B)	8.
C)	10.
D)	12.
E)	 15.

36Leia o seguinte texto para responder à 
questão:

Agrotóxicos: Brasil é o maior consumidor  
mundial em 2014

"Os agrotóxicos são produtos químicos 
sintéticos usados para matar insetos, pragas ou 
plantas nos ambientes rural e urbano. Plantas 
absorvem parte dessas substâncias e esses 
resíduos acabam parando na maioria da mesa 
dos brasileiros, em alimentos que comemos 
todos os dias. 

Essas substâncias não estão presentes apenas 
em alimentos in natura como frutas, legumes e 
verduras, mas também em produtos alimentícios 
industrializados, que têm como ingredientes o 
trigo, o milho e a soja, por exemplo. Elas ainda 
podem estar presentes nas carnes e leites de 
animais que se alimentam de ração com traços 
de agrotóxicos e até no leite materno. [...] 

Em dez anos, a venda de pesticidas no mercado 
agrícola brasileiro aumentou de R$ 6 bilhões para  
R$ 26 bilhões."

(Disponível em: <http://http://vestibular.uol.com.br/>. 
Acesso em 24/7/15)
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Podemos concluir que, nesses dez anos, a venda de 
pesticidas no mercado agrícola brasileiro aumentou, 
aproximadamente:

A)	130%.
B)	230%.
C)	330%.
D)	430%.
E)	 30%.

37O litro de leite tipo A custa R$ 2,00 e o tipo B 
custa R$ 1,50. Misturando-se o tipo A com  
o B, consegue-se um terceiro tipo, que custa 

R$ 1,80 o litro. Então, nessa mistura, a proporção do 
tipo mais caro para o tipo mais barato é:

A) 1:2.
B) 2:3.
C) 3:2.
D) 3:4.
E) 4:3.

38Energia eólica é a energia gerada pelo vento. 
A energia eólica pode ser utilizada para a 
produção de energia elétrica, e as principais 

vantagens são de não emitir gases poluentes, não 
gerar resíduos e ser inesgotável.

(Disponível em: <http://energiamapeada.com.br/wp-
content/uploads/sites/60008/2014/11/Eolica-03.jpg>. 

Acesso em 24/7/15)

O comprimento da pá eólica representa 2/3 da 
altura do triângulo equilátero cujos vértices são as 
extremidades das três pás. 

Extremidade

Pá

Se o lado desse triângulo equillátero for 18 m, então 
o comprimento de cada pá será:

6√2
3√3
2√6
4√3
6√3

6√2
3√3
2√6
4√3
6√3

6√2
3√3
2√6
4√3
6√3

6√2
3√3
2√6
4√3
6√3

6√2
3√3
2√6
4√3
6√3

A)	
B)	
C)	
D)	
E)	

39Cíntia leva seu filho Rodrigo todos os dias para 
a escola. Ela sai da residência pela rua A e vira 
à direita na rua C, passando pela padaria do 

Sr. Manoel até chegar à escola. Ao deixar Rodrigo na 
escola, Cíntia retorna para sua residência pela rua B. 
Observe o percurso feito por ela na figura, a seguir. 

 

Considere as seguintes informações:

O percurso da casa de Cíntia até a padaria, pela •	
rua A, é de 3x quarteirões. 
O percurso da padaria do Sr. Manoel até a escola, •	
pela rua C, é de (x + 2) quarteirões.  
O percurso da escola até a residência de Cíntia, •	
pela rua B, é de x · (x + 10) quarteirões. 

Comparando esses três percursos, Cíntia percebeu 
que o percorrido pela rua B, entre a escola e sua 
residência, é igual ao produto dos outros dois. O total 
percorrido por Cíntia em todos os percursos, em número 
de quarteirões, até retornar a sua residência, é de: 

A) 27.
B) 29.
C) 30.
D) 32.
E) 34.

40Comprei 4 lanches do tipo A a um certo valor 
P cada um; e de 1 lanche do tipo B, cujo preço 
unitário é o mesmo do lanche do tipo A, 

comprei uma quantidade igual ao preço unitário (P) 
de cada lanche. 
O total da compra foi de R$ 192,00. Sobre o valor 
unitário (P) de cada lanche pode-se afirmar que é:

A)	R$ 5,00.
B)  R$ 7,00.
C) R$ 12,00.
D) R$ 16,00.
E)	R$ 20,00.
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Anotações
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