
 

 

 

 

Instruções: 

 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. 

 Escreva o seu nome completo no espaço indicado nesta 

folha. 

 A prova tem duração máxima de 4 (quatro) horas, 

incluindo o tempo para responder a todas as questões 

do Caderno de Provas e preencher a Folha de Respostas. 

 Escreva em lugar indicado na Folha de respostas a cor 

referente a seu caderno de provas. 

 Ao retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha 

de Respostas ao fiscal de sala. 

 O Caderno de Provas só poderá ser levado depois de 

transcorridas 2 (duas) horas do início da aplicação da 

prova. 

 Confira, com máxima atenção, o Caderno de Provas, 

observando o número de questões contidas e se há 

defeito(s) de encadernação e/ou impressão que 

dificultem a leitura. 

 Este Caderno de Provas contém 40 (quarenta) questões 

de múltipla escolha, sendo 10 (dez) de Língua 

Portuguesa, 10 (dez) de Matemática, 05 (cinco) de 

Ciências, 05 (cinco) de Geografia, 05 (cinco) de 

História, 05 (cinco) de Língua Inglesa e uma Produção 

Textual. 

 Para cada questão de múltipla escolha, com quatro 

alternativas A, B, C e D, existe apenas uma resposta 

certa. 

 

 

 

 

 

Candidato (a):____________________  

 



LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 1  

 

‘PRECONCEITO NAS REDES SOCIAIS É COISA SÉRIA E TRAZ CONSEQUÊNCIAS’, 

ALERTA ADVOGADO 

 

Com a massificação do uso da internet, em especial das redes sociais, as pessoas, principalmente os jovens, 

utilizam a rede mundial achando que não serão descobertos ou que aquele é um território livre, onde 

podem fazer e falar o que quiserem, inclusive incitando o ódio racial e o preconceito, que não serão 

punidos judicialmente. Mas, especialistas do Direto alertam que racismo e preconceito nas redes sociais 

é coisa séria e traz consequências. 

Um exemplo recente de punição para divulgação de conteúdo preconceituoso aconteceu em São Paulo, 

onde uma estudante foi condenada a um ano, cinco meses e 15 dias de reclusão pela Justiça de São Paulo 

por ter postado mensagens preconceituosas e incitado a violência contra nordestinos em sua página no 

Twitter, em outubro de 2010. A jovem foi denunciada pelo Ministério Público com base no artigo 20, § 

2º, da Lei n.º 7.716/89, que trata do crime de discriminação ou preconceito de procedência nacional. 

De acordo com o advogado Fernando Said, no Brasil, os principais crimes cometidos pela internet são os 

contra a honra (injúria, calúnia e difamação), a exibição de imagens de conteúdo sexual envolvendo 

crianças e adolescentes e a divulgação de textos e imagens de conteúdo racista e preconceituoso, além de 

fraudes envolvendo cartões de crédito e contas bancárias. 

“A grande dificuldade na investigação dos crimes pela internet é a inexistência de legislação específica. 

O nosso país ainda não possui uma lei específica sobre crimes digitais ou crimes cibernéticos e, por isso, 

a Justiça sempre é acionada em função daquilo que está prescrito no nosso Código Penal – uma lei de 

1940 ou em outras condutas criminosas prescritas em nossa legislação. Existem estudos que apontam que 

95% dos crimes praticados na rede mundial podem ser julgados com base na legislação vigente. Os outros 

casos, cerca de 5%, ainda estão livres de qualquer punição”, explica o advogado. 

 

Disponível em: https://www.geledes.org.br/preconceito-nas-redes-sociais-e-coisa-seria-e-traz-consequencias-alerta-

advogado/ 
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https://www.geledes.org.br/preconceito-nas-redes-sociais-e-coisa-seria-e-traz-consequencias-alerta-advogado/


TEXTO 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: https://twitter.com/quebrandootabu/status/1000768597600292864?lang=ar   

 

TEXTO 3 

CRESCE INTOLERÂNCIA PRATICADA NAS REDES SOCIAIS 

 

A intolerância demonstrada nas mídias sociais tem sido alvo de análises sobre o comportamento humano 

pós-moderno. E o despreparo das pessoas em usar essas novas tecnologias está em evidência. Uma 

amostra dessa realidade está em levantamento divulgado pela Organização Não Governamental (ONG) 

Safernet. 

O número de denúncias de crimes de ódio cometidos na internet cresceu 84% com as discussões na rede 

sobre as eleições. No País, foram 8.429 denúncias envolvendo crimes de ódio no Facebook e Twitter, no 

período de 1º de julho a 6 de outubro. No mesmo período de 2013, foram 4.583 denúncias. As reclamações 

incluem páginas com conteúdo relacionado a racismo, homofobia, xenofobia, neonazismo e intolerância 

religiosa. 

A psicóloga clínica Luciene Lima diz que o mundo virtual encoraja as pessoas a falarem demais. Ali não 

existe o cara a cara, logo a pessoa está livre de um olhar feio ou de uma expressão desaprovadora. Com o 

tempo isso se torna comum e o indivíduo se habitua a falar tudo o que pensa nas redes sociais, se torna 

insensível e com uma postura de Senhor da Verdade.  

Para Luciene, a falta do debate agrava a situação. Quantas vezes digitou alguma coisa e não deu enter? A 

postura de uns se expressarem e outros não acaba por permitir que um continue sua prática sem se 

preocupar se está ofendendo o outro. 

https://twitter.com/quebrandootabu/status/1000768597600292864?lang=ar


Vale um alerta. Ao contrário do que pensa muita gente, a internet não é mundo livre de regras jurídicas, 

onde as pessoas podem expor e falar o que desejam sem enfrentar as consequências de seus atos. 

Em princípio, qualquer ato ilegal praticado por alguém na internet pode gerar consequências jurídicas por 

parte daquele que se sentir ofendido. De forma geral, a responsabilidade por atos na internet é idêntica 

àquela causada por atos no mundo físico. Não há norma jurídica que dê isenção às pessoas para praticar 

atos ilegais na internet. 

As manifestações de intolerância na internet preocupam a psicóloga. A internet permite que utilizemos 

máscaras, então a agressividade exacerbada do sujeito pode ser fruto da proteção que o mundo virtual 

oferece. Nosso comportamento deve sempre passar por um crivo de equilibro pessoal, sob três olhares: o 

meu, o de alguém totalmente contrário àquilo e o de alguém totalmente a favor. Avaliando prós e contras, 

e escolhendo as palavras com equilíbrio. 

Essa prática não é difícil, afirma Luciene. “No início talvez demore um pouco para a pessoa fazer esse 

exercício, mas logo essas análises passarão a ser cada vez mais rápidas e automáticas. Quando atingir esse 

ponto denotamos maturidade e preparo adequados para tornarmos uma parte saudável em um meio social 

equilibrado. Esse é um processo que vivemos diariamente na escola, em casa, no trabalho, seja onde for. 

Então, para não ser vítima de exageros, é preciso que nos recordemos todo o tempo, que o personagem 

estampado naquela rede social, ainda sou eu!”.  

 

Disponível em: http://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/caminhos-de-fe/2014/10/15/cresce-intolerancia-praticada-nas-

redes-sociais/   

___________________________________________________________________________________ 

1- O Texto 1 é 

(A) Uma notícia em que predomina a descrição. 

(B) Um artigo informativo em que predomina a exposição. 

(C) Um artigo informativo em que predomina a argumentação. 

(D) Uma notícia em que predomina a narrativa. 

___________________________________________________________________________________ 

Analise o trecho a seguir retirado do TEXTO 1 para responder as questões 2 e 3. 

 

 

 

 

Existem estudos que apontam que 95% dos crimes praticados na rede mundial 

podem ser julgados com base na legislação vigente. 

http://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/caminhos-de-fe/2014/10/15/cresce-intolerancia-praticada-nas-redes-sociais/
http://www.folhavitoria.com.br/geral/blogs/caminhos-de-fe/2014/10/15/cresce-intolerancia-praticada-nas-redes-sociais/


2- No trecho, há  

(A) Um período simples.   

(B) Um período composto por coordenação.  

(C) Um período composto por subordinação.  

(D) Um período composto por coordenação e subordinação simultaneamente.   

___________________________________________________________________________________ 

3- O termo destacado refere-se sintaticamente ao adjunto adverbial de  

(A) Lugar  

(B) Tempo  

(C) Modo  

(D) Afirmação  

___________________________________________________________________________________ 

4- Nas palavras “massificação – território – preconceituoso” os processos de formação 

correspondem respectivamente a 

(A) Apenas derivação prefixal  

(B) Apenas derivação sufixal  

(C) Apenas derivação parassintética  

(D) Derivação sufixal e parassintética  

___________________________________________________________________________________ 

5- A leitura do TEXTO 2 permite concluir que  

 

I. A liberdade de expressão está garantida pela constituição.  

II. O discurso de ódio é dirigido a um grupo de pessoas exclusivamente por suas características 

étnicas e raciais.   

III.  A liberdade de expressão está relacionada à autonomia do cidadão perante a sociedade e 

o Estado  

 

Estão corretas apenas as afirmativas  

(A) I e II.  

(B) I e III.  

(C) II e III.  

(D) I, II e III.  

 

 



6- O título do Texto 3 apresenta 

(A) Uma explicação. 

(B) Uma contradição. 

(C) Um aviso. 

(D) Um fato.  

___________________________________________________________________________________ 

7- Leia os trechos abaixo relativos ao TEXTO 3 para responder à próxima questão. 

 

I. A intolerância demonstrada nas mídias sociais tem sido alvo de análises sobre o 

comportamento humano pós-moderno.  

II. A psicóloga clínica Luciene Lima diz que o mundo virtual encoraja as pessoas.  

III. A responsabilidade por atos na internet é idêntica àquela causada por atos no mundo 

físico. 

 

Podemos afirmar que  

(A) Em I o núcleo do predicado é representado pelos vocábulos “tem sido” e se classifica como 

nominal.  

(B) Em II o núcleo do predicado é representado pelo vocábulo “diz” e se classifica como verbal. 

(C) Em III o núcleo do predicado é representado pelo vocábulo “é” e se classifica como verbo-

nominal.  

(D) Todas as alternativas anteriores estão incorretas.  

___________________________________________________________________________________ 

8- No trecho “A grande dificuldade na investigação dos crimes pela internet é a inexistência de 

legislação específica”, sobre os termos em destaque podemos classifica-lo sintaticamente como  

(A) Complemento nominal 

(B) Objeto direto  

(C) Objeto indireto  

(D) Agente da passiva  

___________________________________________________________________________________ 

9- A intenção comunicativa do TEXTO 2 é  

(A) Descrever.  

(B) Informar.  

(C) Relatar.  

(D) Criticar.  



10-  No trecho “Uma estudante foi condenada a um ano, cinco meses e 15 dias de reclusão pela Justiça 

de São Paulo” identificamos a presença da voz verbal  

(A) Ativa  

(B) Reflexiva  

(C) Passiva sintética  

(D) Passiva analítica  

___________________________________________________________________________________________ 

 

MATEMÁTICA 

11-  Observe os triângulos abaixo. 

 

O triângulo que têm ângulo obtusângulo é: 

(A) M. 

(B) N. 

(C) P. 

(D) Q. 

___________________________________________________________________________________ 

12-  Observe os ponteiros nesse relógio 

 

 

 

 

 

Decorridas 3 horas, qual é o ângulo formado pelos ponteiros? 

(A) 15º. 

(B) 45º. 

(C) 90º. 

(D) 180º. 



13-  Ana adotou um gatinho abandonado e, por isso, precisou colocar, na varanda do seu apartamento, 

uma tela, cujas dimensões podem ser vistas na Figura 1. O preço da tela no mercado é de R$ 50,00 

o metro quadrado para pagamento parcelado e é dado um desconto de 10% para pagamento à vista. 

A expressão que representa o valor a ser pago numa compra à vista, é dada por  

(A) 𝑃(𝑥) = 45 ∙ (𝑥2 − 𝑥) .  

(B) 𝑃(𝑥) = 45 ∙ (𝑥2 + 𝑥) .   

(C) 𝑃(𝑥) = 50 ∙ (𝑥2 − 𝑥) .  

(D) 𝑃(𝑥) = 50 ∙ (𝑥2 + 𝑥) .  

 

___________________________________________________________________________________ 

14-  O número em que o algarismo  8 vale 8 centésimos é: 

(A) 0,8  

(B) 0,08  

(C) 0,008 

(D) 0,0008 

___________________________________________________________________________________ 

15-  Para Marta terminar de resolver toda a prova de matemática, só falta calcular a operação abaixo: 

 

0,9999 + 0,9999 

 

Resolvendo corretamente a continha, Marta encontrará um resultado igual a 

(A) 1,9998. 

(B) 1,89898. 

(C) 1,98989. 

(D) 1,8889. 

___________________________________________________________________________________ 

16-  Para igualar o peso de dois sacos de arroz, um vendedor teve de passar 2,1 kg de um deles para o 

outro. Isto porque o saco mais pesado tinha mais 

(A) 2,1 kg que o outro. 

(B) 4,2 kg que o outro. 

(C) 1,05 kg que o outro. 

(D) 1,2 kg que o outro  

 

Figura 1   ( x   +1)   

    x   



17-  Para um frete, Roberto cobra uma taxa de R$ 50,00 mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Indicando 

por x o número de quilômetros rodados, qual a expressão algébrica que representa o preço cobrado 

por ele? 

(A) 1,50 + 50x 

(B) 50 + 1,50 + x 

(C) 50 + 1,50x 

(D) 51,5 x 

___________________________________________________________________________________ 

18-  Em uma partida de Basquete, um jogador marcou x cestas de 2 pontos e y cestas de 3 pontos. Qual 

é a expressão algébrica que representa o total de pontos de um jogador numa partida?                                                     

(A) 2x – 3y 

(B) 2x + y 

(C) 2x + 3y 

(D) 3x + 2y 

___________________________________________________________________________________ 

19-  A medida de um ângulo é igual à medida de seu complemento. Quanto mede esse ângulo? 

(A) 30° 

(B) 45º 

(C) 80º 

(D) 90º 

_____________________________________________________________________________________ 

20-  O ladrilho hidráulico ao lado é uma composição de triângulos, trapézios e paralelogramos. Observe 

os ângulos assinalados. Podemos afirmar que os ângulo a, b e c medem, respectivamente: 

(A) 45°, 90° e 135°.                 

(B) 90°, 45° e 135°. 

(C) 135°, 90° e 45°.                 

(D) 135°, 45° e 90°. 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS 

21-  Sabemos que existem três tipos diferentes de músculos: o estriado esquelético, estriado cardíaco e 

o não estriado. Marque a alternativa que indica corretamente o tipo de músculo relacionado com 

nossa locomoção. 

(A) estriado esquelético.  

(B) estriado cardíaco. 

(C) não estriado. 

(D) estriado esquelético e estriado cardíaco. 

_____________________________________________________________________________________ 

22-  Determine a alternativa que indica corretamente o nome dos ossos que compõem os membros 

superiores (braços e antebraços). 

(A) Ulna, tíbia e fíbula. 

(B) Úmero, tíbia e fíbula. 

(C) Rádio, tíbia e ulna. 

(D) Úmero, rádio e ulna. 

_____________________________________________________________________________________ 

23-  O sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada de oxigênio no nosso corpo 

e a saída de gás carbônico. A respeito desse sistema, marque a alternativa que indica corretamente 

o nome das estruturas indicadas pelo número 1, 2 e 3 na figura a seguir: 

 

Esquema das vias respiratórias 

 



A) 1- laringe; 2- traqueia; 3- pulmões. 

B) 1- traqueia; 2- pulmão; 3- alvéolos. 

C) 1- traqueia; 2- brônquio; 3- pulmões. 

D) 1- traqueia; 2- brônquio; 3- alvéolos. 

_____________________________________________________________________________________ 

24-  O sistema urinário humano localiza-se na região abdominal. No esquema abaixo está representado, 

de modo simplificado, parte do sistema urinário de um homem. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Com relação às partes indicadas no esquema, é correto afirmar que: 

(A) 1 transporta sangue oxigenado. 

(B) 3 representa ureter. 

(C) 4 representa o rim. 

(D) 2 e 3 representam ureteres. 

_____________________________________________________________________________________ 

25-  Sabemos que o coração humano apresenta quatro câmaras: dois átrios e dois ventrículos. O fluxo 

sanguíneo dos átrios para os ventrículos é controlado através das chamadas valvas 

atrioventriculares. O átrio esquerdo comunica-se com o ventrículo esquerdo pela valva 

atrioventricular esquerda, também conhecida como valva 

(A) cardia. 

(B) bicúspide. 

(C) tricúspide. 

(D) semilunar. 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-zCDnDZpmShw/WBXR6XkStTI/AAAAAAAADqE/he7fhKeGonwhjYWxD8QaiHpbPSPsd3wIACK4B/s1600/capture-20161030-085619.png


GEOGRAFIA 

26-  Observe a imagem a seguir: 

 

Levando em consideração que a comunicação é hoje um dos mais importantes avanços tecnológicos, 

assinale a alternativa que explica a charge acima. 

(A) Crítica à “evolução” dos meios de comunicação, com cada vez menos palavras e menos contato 

social. 

(B) Crítica ao modelo adotado pelo Twitter, que possui caracteres demais para uma comunicação curta 

e direta. 

(C) Alusão à evolução da tipografia até a era dos e-mails, o que possibilitou maior interação social em 

comunidade. 

(D) Exposição da falta de necessidade e de uso do livro como fonte de conhecimento livre. 

_____________________________________________________________________________________ 

27-  Os Estados Unidos são considerados, além de potência econômica, uma grande e poderosa potência 

militar. Leia atentamente as afirmações e assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) Respaldados pelo enorme poder militar, os Estados Unidos comandam intervenções armadas em 

conflitos locais ou globais. Foi assim na Guerra do Golfo, na Guerra do Kosovo, na Guerra do 

Afeganistão e na Guerra do Iraque. O país investe anualmente mais de 700 bilhões de dólares em 

armamentos, defesa antiterrorismo, administração e pessoal. 

(B) Os Estados Unidos possuem diversas bases militares espalhadas pelo mundo, de onde controlam ou 

iniciam diversas operações, além dos sistemas de monitoramento por satélite. 

(C) As forças armadas norte-americanas são as mais bem equipadas e mais poderosas do mundo, 

superando outras grandes potências militares. 

(D) As ações de defesa dos Estados Unidos impedem que os terroristas cheguem ao território sul-

americano, incluindo o Brasil no seu raio de atuação, fazendo do continente o local mais bem 

protegido do planeta. 

 



28-  Sobre a América Latina, o subcontinente onde está localizado o Brasil, assinale a alternativa correta 

de acordo com as afirmações a seguir: 

 

I. A América Latina engloba o conjunto de países subdesenvolvidos ou menos 

desenvolvidos do continente americano, em oposição à parte mais rica e 

desenvolvida denominada de América Anglo-Saxônica. 

II. Desde a independência, ocorrida em grande parte no Século XIX, as nações da 

América Latina apresentam problemas socioeconômicos semelhantes, como má 

distribuição de renda e de terras. 

III. Aproximadamente 45% da população da América Latina vive em favelas ou bairros 

com condições precárias de moradia. 

 

(A) Apenas I está correta 

(B) Apenas II está correta 

(C) I e III estão corretas 

(D) Todas estão corretas 

_____________________________________________________________________________________ 

29-  A principal atividade econômica de muitos países da África é o extrativismo mineral. Assinale a 

alternativa correta: 

(A) A riqueza natural subsolo africano beneficia a maioria da população do continente. Porém, parte 

dos moradores não consegue usufruir das riquezas produzidas pela extração. 

(B) O petróleo é a base de sustentação da economia da maioria dos países africanos, com destaque para 

África do Sul. Apenas o Norte da África não possui reservas consideráveis de petróleo e gás natural. 

(C) A exploração de recursos naturais na África, principalmente os encontrados em jazidas profundas, 

é realizada na maior parte das vezes por empresas mineradoras estrangeiras, geralmente 

multinacionais europeias, estadunidenses, chinesas e japonesas. 

(D) Apenas o Norte da África possui reservas de diamantes, onde são encontradas mais da metade das 

jazidas desse mineral do planeta. 

 

 

 

 

 



30-  A China pode ser considerada como a próxima superpotência mundial daqui a poucas décadas. Após 

desbancar o Japão na segunda posição no ranking de maiores economias do mundo, parece que o 

país asiático viaja à galope para ser considerada a potência do Século XXI. Entre os principais 

motivos do crescimento chinês está, EXCETO: 

(A) Controle governamental dos salários e regras trabalhistas. Com estas medidas as empresas chinesas 

têm um custo reduzido com mão de obra (os salários são baixos), fazendo dos produtos chineses os 

mais baratos do mundo. 

(B) Investimentos em infraestrutura com a construção de rodovias, ferrovias, aeroportos e prédios 

públicos. Construção da hidrelétrica de Três Gargantas, a maior do mundo, gerando energia para as 

indústrias e habitantes. 

(C) Aumento nos investimentos na área de educação, principalmente técnica. 

(D) Diminuição do número de trabalhadores ativos no mercado de trabalho, por motivos de saúde 

provenientes do enorme índice de poluição nas grandes cidades chinesas. 

___________________________________________________________________________________________ 

HISTÓRIA 

31-  “Com um piscar de olhos. Será assim que os donos dos óculos inteligentes do Google, o Glass, 

poderão tirar fotos a partir de agora. A empresa de internet lançou nesta terça-feira (17) uma 

atualização do sistema operacional do aparelho, o XE12, que passa a permitir a captação de 

imagens com um simples piscar de olhos. 

 

Segundo o Google, a nova função é mais rápida do que registrar fotos com os óculos acionando o botão 

ao lado da haste dos óculos ou por controle de voz (basta falar 'ok glass, take a picture')”. G1, 

17/12/2013. Atualização faz Google Glass passar a tirar foto com piscar de olhos. Disponível em: 

<g1.globo.com>. Acesso em 20/12/2013. 

 

O texto acima revela uma das faces da III Revolução Industrial, dentre as quais, podemos considerar: 

 

I. O desenvolvimento dos meios eletrônicos como sistemas de transformação 

sócioespacial; 

II. A evolução dos meios de comunicação alastra-se de maneira igualitária por 

todo o mundo; 

III. O vínculo intensificado entre Ciência, Tecnologia e mercado consumidor. 

 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/12/atualizacao-faz-google-glass-passar-tirar-foto-com-piscar-de-olhos.html


Dentre as alternativas acima, estão corretas: 

(A) I e II. 

(B) II e III. 

(C) I e III. 

(D) I, II e III. 

_____________________________________________________________________________________ 

32-  Artigo 5.º — O comércio de mercadorias inglesas é proibido, e qualquer mercadoria pertencente à 

Inglaterra, ou proveniente de suas fábricas e de suas colônias é declarada boa presa. 

 

Artigo 7.º — Nenhuma embarcação vinda diretamente da Inglaterra ou das colônias inglesas, ou lá tendo 

estado, desde a publicação do presente decreto, será recebida em porto algum. 

Artigo 8.º — Qualquer embarcação que, por meio de uma declaração, transgredir a disposição acima, 

será apresada e o navio e sua carga serão confiscados como se fossem propriedade inglesa. 

(Excerto do Bloqueio Continental, Napoleão Bonaparte. Citado por Kátia M. de Queirós Mattoso. Textos 

e documentos para o estudo da história contemporânea (1789-1963), 1977.) 

 

Esses artigos do Bloqueio Continental, decretado pelo Imperador da França em 1806, permitem notar a 

disposição francesa de: 

(A) estimular a autonomia das colônias inglesas na América, que passariam a depender mais de seu 

comércio interno. 

(B) impedir a Inglaterra de negociar com a França uma nova legislação para o comércio na Europa e 

nas áreas coloniais. 

(C) provocar a transferência da Corte portuguesa para o Brasil, por meio da ocupação militar da 

Península Ibérica. 

(D) debilitar economicamente a Inglaterra, então em processo de industrialização, limitando seu 

comércio com o restante da Europa. 

_____________________________________________________________________________________ 

33-  “... quando o príncipe regente português, D. João, chegou de malas e bagagens para residir no Brasil, 

houve um grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal era a própria encarnação do rei (...) 

que aqui desembarcava. D. João não precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. Logo em frente 

ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis”. (Lilia Schwarcz. As Barbas do Imperador.) 

 



O significado da chegada de D. João ao Rio de Janeiro pode ser resumido como: 

(A) decorrência da loucura da rainha Dona Maria I, que não conseguia se impor no contexto político 

europeu. 

(B) fruto das derrotas militares sofridas pelos portugueses ante os exércitos britânicos e de Napoleão 

Bonaparte. 

(C) inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do império passava do centro 

para a periferia. 

(D) alteração da relação política entre monarcas e vice-reis, pois estes passaram a controlar o mando a 

partir das colônias. 

_____________________________________________________________________________________ 

34-  Leia o texto e, a seguir, aponte a alternativa que se adeque à sua interpretação: 

 

“A máquina a vapor, tornando possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos, em quantidades 

maiores do que qualquer outra coisa conseguiria realizar no passado, foi a chave para tudo o que ocorreu 

em seguida, sob o nome de Revolução Industrial. A face do mundo mudou mais drasticamente (e mais 

rapidamente) do que em qualquer outra época desde a invenção da agricultura, cerca de 10 mil anos antes.” 

(ASIMOV, I. Cronologia das Ciências e das Descobertas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1993, p. 

395). 

(A) O autor acentua o caráter prejudicial da máquina a vapor para a agricultura. 

(B) Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial, já que este 

foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da 

produção. 

(C) O autor aponta o caráter negativo da mudança drástica e rápida que a Revolução Industrial provocou 

no mundo contemporâneo. 

(D) Segundo o texto, a máquina a vapor era eficiente porque funcionava à base de eletricidade. 

_____________________________________________________________________________________ 

35-  Entre os anos de 1821 e 1822, Dom Pedro I ocupou o cargo de príncipe regente do Brasil. Mesmo 

durando um breve período de tempo, o governo provisório de Dom Pedro foi marcado por um 

conjunto de transformações bastante intensas. 

 

 



Sobre o período de regência de D. Pedro I, é incorreto afirmar que: 

(A) a formação do Partido Brasileiro pretendia reforçar a posição da aristocracia nativa. 

(B) mesmo diante da pressão da elite brasileira por sua permanência, D. Pedro I regressou a Portugal 

em 1822. 

(C) havia pressão vinda de Portugal para restabelecer o Pacto Colonial. 

(D) em junho de 1822, D. Pedro I decidiu formar uma Assembleia Constituinte para criar leis básicas a 

todo o território do reino. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

LÍNGUA INGLESA 

36-  Qual alternativa responde corretamente a pergunta abaixo?  

 

What are you doing? 

 

(A) You are cleaning the door. 

(B) I sdudy grammar. 

(C) You’re clean the door. 

(D) I’m studying grammar. 

_____________________________________________________________________________________ 

37-  A imagem ao lado representa: 

(A) O simple present tense. 

(B) O simple past tense. 

(C) O present continuous tense. 

(D) O past continuous tense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38-  Se reescritas as sentenças abaixo no past tense, está correto apenas: 

 

I. Luiza is learning Spanish. 

II. Do You and me travel this week? 

III. I’m not understand it! 

 

(A) Em I está correto se: Luiza was learn Spanish. 

(B) Em II está correto se: Did you and me travel this week? 

(C) Em III está correto se: I were not understand it! 

(D) Em I está incorreto se: Luisa Was learning Spanish. 

_____________________________________________________________________________________ 

39-  Assinale a alternativa que expressa uma comparação de igualdade: 

(A) Mary is as fat as Peter. 

(B) Jonh is richer than me. 

(C) My city is less beautiful than your. 

(D) The lion is faster than the turtle. 

_____________________________________________________________________________________ 

40-  Todos sao adjectives, exceto: 

(A) Big, wrong, fast. 

(B) Easy, white, expensive. 

(C) Cheap, meat, beautiful. 

(D) Shy, best, worse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

TEXTO I 

O perfil da família brasileira mudou. Em maio, o Supremo Tribunal Federal (STF) aprovou a união estável 

entre pessoas do mesmo sexo, possibilitando que casais homossexuais – agora reconhecidos como entidade 

familiar – passem a ter direitos. Segundo o Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), dos 190 milhões de brasileiros, 60.002 (0,03%) são pessoas do mesmo sexo que vivem 

juntas – um contingente sem dúvida muito pequeno. 

Disponível em: https://www.revistaplaneta.com.br/a-nova-familia/ (Adaptado).  

 

TEXTO II 

A família tradicional, como a Itabira de Carlos Drummond de Andrade, está se transformando em um retrato 

na parede. Ao que tudo indica, aquele arranjo formado por um pai, uma mãe e seus respectivos filhos, com 

tudo no lugar certo e no qual cada um cumpre o seu papel, está fadado a trincar. Em seu lugar surgem novas 

configurações familiares que desafiam a flexibilidade e a criatividade de seus integrantes. E também geram 

muitas dúvidas e angústias. Afinal, qual é a forma mais adequada de enfrentar os novos desafios que se 

estabelecem com tanta novidade debaixo de um mesmo teto? 

Disponível em https://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2014/12/08/noticias-saude,191054/novas-configuracoes-de-familia-

trazem-desafios-de-lidar-com-realidades.shtml (Adaptado).  

 

TEXTO III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija uma DISSERTAÇÃO ARGUMENTATIVA em modalidade escrita na forma padrão 

da língua portuguesa, com base no novo acordo ortográfico; sobre o tema: “Os impactos da nova 

reestruturação familiar na sociedade brasileira”, apresentando proposta de intervenção que respeite os 

direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para 

defesa de seu ponto de vista.  
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