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A G E M 
Avaliação Geração do Ensino Médio - 1ª série 

   INSTRUÇÕES 

 
1. Leia com atenção toda a prova antes de respondê-la. 

2. Verifique se este caderno contém 60 (sessenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da 

sala outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

3. Não será entregue outro cartão-resposta (gabarito), exceto conforme o citado em item 

anterior. 

4. Use somente caneta esferográfica na cor preta ou azul. 

5. Não será permitido portar qualquer aparelho eletrônico (telefone celular, smartphones, ipod, 

pen drive, mp3, calculadora ou similares). 

6. Será considerada incorreta: 

a) a alternativa que contiver emendas e/ou rasuras, ainda que legível, no  cartão-resposta (gabarito); 

b) a questão que contiver mais de duas opções assinaladas; 

c) a questão que não estiver assinalada no cartão-resposta (gabarito). 

   AO TÉRMINO DA PROVA 

 
1. O candidato somente poderá retirar-se do local da prova após 1h30min do início da mesma. 

2. O candidato, ao encerrar a prova, entregará ao fiscal, o cartão-resposta (gabarito) definitivo 

assinado e datado, e o caderno de questões. 

3. O candidato poderá levar consigo o cartão-resposta (gabarito) rascunho. 
 

TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA: 4 (quatro) horas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA e LITERATURA BRASILEIRA 
1ª QUESTÃO 
Leia os textos a seguir para responder à questão. 
 
Texto 1 
 

Professora é cercada por alunos e agredida em Rondônia 
A vítima estava saindo de uma escola quando foi abordada pelo grupo. Uma estudante desferiu um soco no rosto dela.  
       Publicado em 08/07/2016, às 10h45 
 

Uma professora de 48 anos de uma escola estadual de Rondônia foi cercada por estudantes e agredida por uma 
aluna na cidade de Ji-Paraná, nessa quarta-feira (6). De acordo com a polícia, a vítima foi abordada pelo grupo depois de 
ter saído das dependências do colégio. As informações são do G1 RO. 

A suspeita de ter desferido um soco no rosto da educadora, que teve um corte no supercílio, é uma aluna do 1º 
ano do Ensino Médio. A vítima foi levada para um hospital da cidade, e a menor que cometeu a agressão ainda não foi 
localizada. Ela poderá responder por lesão corporal, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  

Uma fotografia mostrando a mulher sendo socorrida gerou comoção nas redes sociais. “Que país é este onde o 
profissional que deveria ser reverenciado é agredido?”, questionou uma usuária. A Secretaria de Educação de Rondônia 
disse que repudia o ato de violência e acompanhará o processo para que depois possa tomar medidas.  
 

(http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/mundo/brasil/noticia/2016/07/08/professora-e-cercada-por-alunos-e-agredida-em-rondonia-243547.php. 
Adaptado) 

 
Texto 2 
 
Poema tirado de uma notícia de jornal 
 
João Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilônia num  

[barracão sem número 
Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro 
Bebeu 
Cantou 
Dançou 
Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.  
 

BANDEIRA, Manuel. Libertinagem. In: Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: José Olympio, 1966. 

 
O texto literário tem características peculiares que o diferenciam de outros tipos de texto. Aplicando essa ideia aos textos 
1 e 2, é CORRETO afirmar:  
 
a) o Texto 1 tem como características a atualidade e brevidade dos fatos, simplicidade vocabular, coloquialismos, clareza 
e objetividade na sua linguagem; assim, deve ser lido como texto literário.    
b) o Texto 2 não mantém nenhum tipo de relação com o Texto 1, porque a linguagem literária de Manuel Bandeira 
diverge estilisticamente da jornalística.    
c) o Texto 1 é jornalístico, porque tem conteúdo efêmero, não possui caráter poético e traz marcas típicas como a 
referência a uma fotografia e ao portador.     
d) o traço em comum que há entre os textos 1 e 2 é a “objetivação do lirismo”, ou seja, ambos possuem uma linguagem 
amparada nas experiências do mundo.    
e) o Texto 2 é marcadamente subjetivo, distanciando-se da realidade do cotidiano, sem provocar a imaginação do leitor 
por ser narrativo.     
   
2ª QUESTÃO 
Leia o texto a seguir e responda ao que se pede.   
 

O jogo do aprendizado 
 
 O governo da Irlanda do Norte parece ter encontrado uma boa solução para prender a atenção dos alunos 
durante as aulas. O departamento regional de cultura, artes e lazer decidiu comprar e distribuir um jogo de blocos 
eletrônico para mais de 200 escolas e 30 bibliotecas do país, segundo o jornal The Guardian. O jogo permite aos 
participantes explorar um vasto terreno composto de blocos, com possibilidade de adaptar o ambiente do jeito que 
preferirem, de modo a criar e destruir vários tipos de estruturas tridimensionalmente. 
 A flexibilidade do jogo foi elogiada por pais de crianças autistas, que encontraram nele um espaço no qual 
podiam se exprimir em segurança, progredindo em meses o que tinham levado anos para conseguir em sessões de 
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terapia. Uma prova de que videogames podem ensinar e trazer diversão para um público bem abrangente, 
diferentemente do estigma de “vício” com o que são normalmente associados. 
 
Ao relacionar tecnologia e educação e evidenciar uma mudança de paradigma por meio dessa relação, o texto indica que 
o investimento em jogos tem o objetivo de  
 
a) proporcionar meios eficazes de conhecimento.    
b) tornar os jogos de videogame mais fáceis.    
c) assegurar um novo público para os games.     
d) promover a integração de alunos autistas.    
e) retirar o rótulo negativo dos games.    
   
3ª QUESTÃO 
Leia o texto e responda à questão a seguir. 
 

E a sujeira virou arte 
 
 Dia após dia, a poluição invisível dos canos de descarga vai grudando nos muros junto à fuligem de fogueiras 
acesas por moradores de rua, até que não seja mais possível distinguir o limpo original do sujo acumulado. É nesse 
momento que surge o artista visual Drin Cortes, 27. Com um pano úmido, um pincel e uma garrafa de água — e nada 
além —, ele tem transformado a paisagem da capital mineira ao usar a técnica do grafite reverso, que consiste em 
apagar a sujeira para criar desenhos que dialogam com a problemática da cidade. O trabalho [atual] consiste em 
desenhar rostos de pessoas desaparecidas, que tenham em sua história alguma relação com as drogas. “Esse lugar 
respira o problema da droga. O usuário de crack muitas vezes é tratado de forma hostil.  Essa é uma forma de as 
pessoas passarem por aqui e olharem duas vezes para aquilo que a sujeira esconde. E que, na verdade, elas não veem 
porque não querem”, diz. 
 

SIMÕES, L. Disponível em: www.otempo.com.br. Acesso em: 3 fev. 2015 (adaptado). 

 
A arte pode representar padrões de beleza ou ter o propósito de questioná-los, permitindo que a sociedade reveja 
valores e preconceitos. O artista Drin Cortes utiliza da técnica do grafite reverso com o objetivo de  
 
a) ressaltar o descaso do poder público com a limpeza.     
b) evidenciar a humanidade dos usuários de drogas.     
c) apresentar a estética da paisagem urbana.     
d) destacar a poética dos espaços públicos.     
e) debater o perigo da poluição.     
   
4ª QUESTÃO 
Leia e analise o fragmento a seguir para responder à questão que segue. 
 
“O estilo de época denominado Romantismo apresenta características específicas que estão ligadas à valorização da 
individualidade, ao subjetivismo. Em nosso país, esse estilo esteve diretamente relacionado à busca de uma identidade 
literária nacional”.  
 
Dentre as alternativas a seguir, assinale a que contém, na respectiva ordem, a correta classificação morfológica dos 
termos grifados.  
 
a) Preposição – verbo – substantivo – adjetivo – pronome.     
b) Conjunção – verbo – adjetivo – adjetivo – advérbio.     
c) Preposição – verbo – adjetivo – substantivo – advérbio.     
d) Preposição – verbo – advérbio – adjetivo – conjunção.     
e) Conjunção – verbo – substantivo – substantivo – advérbio.    
 
5ª QUESTÃO 
Leia o texto para responder à questão. 
  

Literatura Indígena 
 

Ainda não há consenso sobre o uso da expressão Literatura Indígena. Afinal, sob o conceito de “indígena” 
reconhecem-se, atualmente, segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 305 
grupos étnicos, com culturas e histórias próprias, falando 274 línguas. Portanto, encontrar uma denominação de 
referência geral não é muito simples. Outras expressões, embora menos usadas, vêm se apresentando na tentativa de 
caracterizar esse campo de interesse, como Literatura Nativa, Literatura das Origens, Literatura Ameríndia e Literatura 
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Indígena de Tradição Oral. Próxima a 1essas, mas já com significado e alcance próprio, ainda contamos com Literatura 
Indianista, para se referir à produção do Romantismo brasileiro do século XIX de 2temática indígena, como os versos de 
Primeiros Cantos (1846) e de Os Timbiras (1857), de Gonçalves Dias, e os romances O Guarani (1857) e Iracema (1865), 
de José de Alencar. Diante desse quadro, quando usamos, hoje, a expressão Literatura Indígena, uma questão, 
necessariamente, ainda se apresenta: quais objetos 3ela incorpora ou para quais aponta ou tem apontado? 
 Em perspectiva ampla, diríamos que essa produção cultural 4assinala 5textos criativos em geral (orais ou escritos) 
produzidos pelos diversos grupos indígenas, 6editados ou não, incluindo 7aqueles que não se apresentam, em um 
primeiro momento, como 8constituídos a partir de um desejo 9especificamente estético-literário intencional, como as 
narrativas, os grafismos e os cantos em contextos próprios, ritualísticos e 10cerimoniais. Parte dessa produção ganha 
visibilidade com os registros realizados por antropólogos e pesquisadores em geral. Outra 11parte surge por meio de 
levantamentos realizados por professores atuantes em cursos de licenciatura indígena e dos próprios alunos desses 
cursos, oriundos de várias etnias. Estima-se que 1564 professores indígenas estavam em formação no ano de 2010, em 
cursos financiados pelo Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas (PROLIND), do 
Ministério da Educação. 
 Em perspectiva 12restrita, a expressão Literatura Indígena tem sido utilizada para designar 13aqueles textos 
editados e reconhecidos pelo chamado sistema literário (autores, público, 14críticos, mercado editorial, escolas, 
programas governamentais, legislação), como sendo de autoria indígena. Um marco importante se dá em 1980, ano de 
publicação do considerado 15primeiro livro de autoria indígena com tais características, intitulado Antes o Mundo não 
Existia, de Umúsin Panlõn & Tolamãn Kenhíri, pertencentes ao povo Desâna, do Alto Rio Negro/AM. A partir das 
licenciaturas indígenas, 16assistimos, na década de 1990, ao incremento dessa produção editorial. 
 

Carlos Augusto Novais. Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG / Faculdade de Educação / Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita-CEALE. 
Acessado em: http://ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/literatura-indigena, 14/03/2016.  

 
Sobre reconhecimento e emprego das classes de palavras, é correto afirmar-se que:  
 
a) críticos (referência 14) é adjetivo e especificamente (referência 9) é advérbio.    
b) parte (referência 11) é verbo e aqueles (referência 13) é pronome.    
c) temática (referência 2) é adjetivo e primeiro (referência 15) é numeral.    
d) cerimoniais (referência 10) é substantivo e assinala (referência 4) é verbo.    
e) temática (referência 2) é substantivo e restrita (referência 12) é adjetivo.    
  
Leia o texto abaixo para responder à questão a seguir. 
 

À beira da extinção, ave saíra-apunhalada tem rara chance de se recuperar na natureza 
 

A saíra-apunhalada (o nome faz referência à mancha vermelha no peito do pássaro, que se assemelha a uma 
"punhalada") é uma ave simpática de dez centímetros, com plumagem branca e cinza. A alcunha, que na origem só fazia 
referência ao visual da espécie, agora serve bem como indicação simbólica do perigo pelo qual passa a saíra: estimativas 
indicam que só existem 50 delas na natureza. Para protegê-la, ONGs e órgãos ambientalistas do governo lutam para que 
seja criada uma reserva florestal de 5 mil hectares na região serrana capixaba. 

A saíra-apunhalada vive em bandos e se alimenta de pequenos insetos e frutos. Ela vive no alto de florestas da 
Mata Atlântica, e está aí a sua maior fraqueza, já que 90%  dessa vegetação foi destruída pelo homem. A ave, que 

também era encontrada em Minas Gerais, hoje só pode ser vista no Espírito Santo. 
"A extinção está associada à destruição secular da Mata Atlântica, porque a espécie só sobrevive em florestas 

muito bem conservadas", diz o biólogo Edson Ribeiro Luiz, coordenador de projetos da SAVE Brasil, ONG ligada à Bird 
Life International, que tem como foco a proteção das aves brasileiras. "Em território capixaba, onde existe apenas um 
bloco de vegetação preservado, elas tendem a ficar ilhadas." 

A luta para proteger a ave ganhou força no mês passado, quando aconteceu no Estado o Avistar, principal 
evento de observação de pássaros do país. Tendo na saíra-apunhalada o seu símbolo, a festa foi o incentivo que faltava 
para que o Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) estabelecesse o prazo de março de 2016 para a constituição da 
reserva. A decisão final, porém, continua nas mãos do governo. 
 

(Disponível em: <http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/ambientalistaspressionam- 
governo-capixaba-a-proteger-ave-sairaapunhalada>. Acesso em 13/11/2015. Texto adaptado)  

 
6ª QUESTÃO 
Quanto à acentuação das palavras, assinale a afirmação verdadeira.  
 
a) Os vocábulos “é”, “já” e “só” recebem acento por constituírem monossílabos tônicos fechados.    
b) As palavras “saíra”, “destruída” e “aí” acentuam-se pela mesma razão.    
c) Acentuam-se “simpática”, “centímetros”, “simbólica” porque todas as paroxítonas são acentuadas.    
d) A palavra “tendem” deveria ser acentuada graficamente, como “também” e “porém”.    
e) O nome “Luiz” deveria ser acentuado graficamente, pela mesma razão que a palavra “país”.    
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7ª QUESTÃO 
Aristóteles, ao admitir a arte como recriação da realidade, também sistematizou e organizou parâmetros, em seu livro 
Arte Poética, para distinguir os tipos de produção literária existentes na época. Hoje denominamos esses três diferentes 
tipos de texto de lírico (palavra cantada), épico (palavra narrada) e dramático (palavra representada). 
 
Partindo dos conceitos acima expressos, leia os três textos a seguir: 
 
Texto 1 
 
Corridinho 
 
O amor quer abraçar e não pode. 
A multidão em volta, 
com seus olhos cediços, 
põe caco de vidro no muro 
para o amor desistir. 
 
O amor pega o cavalo, 
desembarca do trem, 
chega na porta cansado 
de tanto caminhar a pé. 
 
O amor usa o correio, 
o correio trapaceia, 
a carta não chega, 
o amor fica sem saber 
se é ou não é. 
 
Fala a palavra açucena, 
pede água, bebe café, 
dorme na sua presença, 
chupa bala de hortelã. 
 
Tudo manha, truque, engenho: 
é descuidar, o amor te pega, 
te come, te molha todo. 
Mas água o amor não é 
 
(Adélia Prado) 
 
 
Texto 2 
 
Enquanto isto se passa na formosa 
Casa etérea do Olimpo omnipotente, 
Cortava o mar a gente belicosa 
Já lá da banda do Austro e do Oriente, 
Entre a costa Etiópica e a famosa 
Ilha de São Lourenço; e o Sol ardente 
Queimava então os Deuses que Tifeu 
Co temor grande em peixes converteu. 
 
Tão brandamente os ventos os levavam 
Como quem o Céu tinha por amigo; 
Sereno o ar e os tempos se mostravam, 
Sem nuvens, sem receio de perigo. 
O promontório Prasso já passavam 
Na costa de Etiópia, nome antigo, 
Quando o mar, descobrindo, lhe mostrava 
Novas ilhas, que em torno cerca e lava. 
 
(Camões) 
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Texto 3 
 
Entra Todo o Mundo, rico mercador, e faz que anda buscando alguma cousa que perdeu; e logo após, um homem, 
vestido como pobre. Este se chama Ninguém e diz: 
 
Ninguém: Que andas tu aí buscando? 
 
Todo o Mundo: Mil cousas ando a buscar: 

delas não posso achar, 
porém ando porfiando 
por quão bom é porfiar. 

 
Ninguém: Como hás nome, cavaleiro? 
 
Todo o Mundo: Eu hei nome Todo o Mundo 

e meu tempo todo inteiro 
sempre é buscar dinheiro 
e sempre nisto me fundo. 

 
Ninguém: Eu hei nome Ninguém, 

e busco a consciência. 
 
Belzebu: Esta é boa experiência: 

Dinato, escreve isto bem. 
 
Dinato: Que escreverei, companheiro? 
 
Belzebu: Que ninguém busca 

consciência. 
e todo o mundo dinheiro. 

 
Ninguém: E agora que buscas lá? 
 
Todo o Mundo: Busco honra muito grande. 
 
Ninguém: E eu virtude, que Deus mande 

que tope com ela já. 
 
Belzebu: Outra adição nos acude: 

escreve logo aí, a fundo, 
que busca honra todo o mundo 
e ninguém busca virtude. 

 

(Gil Vicente) 
 
Analise as afirmativas a seguir e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(     )  Os três textos, consoante Aristóteles, pertencem aos gêneros dramático, lírico e épico, respectivamente. 
(     )  O texto 2 expressa uma visão do sentimento amoroso, traduzida por uma voz lírica emotiva, que corresponde ao 
eu poético criado pela autor. 
(     ) O texto 2 traz o relato do início da viagem de Vasco da Gama, recurso usado por Camões para narrar a história do 
povo lusitano, em Os Lusíadas, única epopeia em Língua Portuguesa. 
(     ) O texto 3 é um fragmento do Auto da Lusitânia, em que o autor Gil Vicente critica os vícios humanos com base nas 
ações de quatro personagens: Todo o Mundo, Ninguém, Dinato e Belzebu. 
(     ) O texto 3 retrata uma realidade social que perdura até os dias atuais, o que justifica o fato de as peças vicentinas 
serem consideradas atemporal e aespacial. É a atualidade dos temas utilizados pelo teatrólogo medieval, que torna suas 
peças aceitas por expectadores de diferentes épocas. 
 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.  
 

a) F - F - F - V - F    
b) V - V - V - F - F    
c) V - V - F - F - F    
d) F - V - F - V - F    
e) F - F - V - V - V    
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8ª QUESTÃO 
Leia o texto a seguir para responder à questão. 
 

O mundo misterioso 
 

Leila está nessa idade inquieta e luminosa em que a gente escreve, escreve e não acha editor. De uma 
novelazinha ultrarromântica e ao mesmo tempo com observações de tão aguda objetividade, que ela me deu para ler, 
não me saiu da memória esta linha: “... o aspecto acolhedor dos lares sem televisão...” 

Mas não é isso mesmo? Agora é muito difícil nos encontrarmos com as pessoas presentes. É a Rádio... é a TV... é 
o Telestar... é o mais que for... E a gente nunca está onde se acha! Vivemos, sempre e sempre, em comunicação com 
uns distantes fantasmas. 

Mas, deste lado, o que haverá? 
Meu Deus! Como será uma alma deste mundo?! 

 
QUINTANA, Mário. Caderno H. São Paulo: Globo, 2003. p.183. 

 
 
A leitura do texto acima nos faz refletir sobre aspectos da contemporaneidade. Assinale o item em que temos uma 
abordagem crítica e reflexiva semelhante ao que ocorre em “O MUNDO MISTERIOSO”.  
 
a) A corrupção deve ser combatida com todas as forças pela sociedade, pois destrói sonhos e perspectivas.    
b) Os políticos devem ouvir mais seus eleitores e não se transformar em um produto da propaganda, criados em 
laboratório.    
c) A seca no Nordeste cada dia mais prejudica aqueles que dependem da agricultura, do trabalho no campo para 
sobreviver.     
d) A era da tecnologia, com os smartphones, redes sociais etc, ao mesmo tempo em que diminuiu as distâncias, separou 
as pessoas.    
e) As cidades modernas devem deixar de lado os automóveis e buscar outros meios de transporte, para o bem da 
natureza.    
  
9ª QUESTÃO 
Leia o texto abaixo para responder à questão a seguir. 
 

As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples… Quem me dera saber escrever essas 
histórias… 

Se eu tivesse aquelas qualidades, poderia contar, com pormenores, uma linda história que um dia inventei... 
seria a mais linda de todas as que se escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas… 

Logo na primeira página, sai o menino pelos fundos do quintal, e, de árvore em árvore, como um pintassilgo, 
desce o rio e depois por ele abaixo… 

Em certa altura, chegou ao limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para diante começava o 
“planeta Marte”. Dali para diante, para o nosso menino, será só uma pergunta: «Vou ou não vou?» E foi. O rio fazia um 
desvio grande, afastava-se, e de rio ele estava já um pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar a 
direito pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas sebes cobertas de campainhas brancas, e outras vezes 
metendo pelos bosques de altas árvores onde havia clareiras macias sem rasto de gente ou bicho, e ao redor um silêncio 
que zumbia, e também um calor vegetal, um cheiro de caule fresco. 

Ó que feliz ia o menino! Andou, andou, foram rareando as árvores, e agora havia uma charneca rasa, de mato 
ralo e seco, e no meio dela uma inóspita colina redonda como uma tigela voltada. 

Deu-se o menino ao trabalho de subir a encosta, e quando chegou lá acima, que viu ele? Nem a sorte nem a 
morte, nem as tábuas do destino… Era só uma flor. Mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou, de cansado. E 
como este menino era especial de história, achou que tinha de salvar a flor. Mas que é da água? Ali, no alto, nem pinga. 
Cá por baixo, só no rio, e esse que longe estava!... 

Não importa. 
Desce o menino a montanha, atravessa o mundo todo, chega ao grande rio, com as mãos recolhe quanta de 

água lá cabia, volta o mundo atravessar, pelo monte se arrasta, três gotas que lá chegaram, bebeu-as a flor com sede. 
Vinte vezes cá e lá… 

Mas a flor aprumada já dava cheiro no ar, e como se fosse uma grande árvore deitava sombra no chão. O 
menino adormeceu debaixo da flor. Passaram as horas, e os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se 
muito. Saiu toda a família e mais vizinhos à busca do menino perdido. E não o acharam. Correram tudo, já em lágrimas 
tantas, e era quase sol-pôr quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que 
estivesse ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram com o menino adormecido. Sobre ele, resguardando-o 
do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada… 

 
José Saramago, A Maior Flor do Mundo, 

5a edição, Lisboa, Editorial Caminho, 2010  

 



 

                                                  7 

 

AGEM – Avaliação Geração do Ensino Médio 1ª série – Ensino Médio 

Após ter sido regada pelo menino, a flor:  
 
a) abriu suas grandes pétalas perfumadas.    
b) renasceu à sombra de um carvalho.    
c) cobriu uma árvore com suas pétalas.    
d) cresceu à sombra de uma árvore de copa larga.    
e) soltou suas pétalas no ar.   
 
10ª QUESTÃO 
Leia o texto a seguir para responder ao que se pede.  
  

Futebol de rua 
Luís Fernando Veríssimo 

 
 Pelada é o futebol de campinho, de terreno baldio. (I) Mas existe um tipo de futebol ainda mais rudimentar do 
que a pelada. É o futebol de rua. Perto do futebol de rua qualquer pelada é luxo e qualquer terreno baldio é o Maracanã 
em jogo noturno. (II) Se você é homem, brasileiro e criado em cidade, sabe do que eu estou falando. (III) Futebol de 
rua é tão humilde que chama pelada de senhora. Não sei se alguém, algum dia, por farra ou nostalgia, botou num papel 
as regras do futebol de rua. Elas seriam mais ou menos assim: 
 
DA BOLA – A bola pode ser qualquer coisa remotamente esférica. Até uma bola de futebol serve. No desespero, usa-se 
qualquer coisa que role, como uma pedra, uma lata vazia ou a merendeira do seu irmão menor, que sairá correndo para 
se queixar em casa. (...) 
 
DAS GOLEIRAS – As goleiras podem ser feitas com, literalmente, o que estiver à mão. Tijolos, paralelepípedos, camisas 
emboladas, os livros da escola, a merendeira do seu irmão menor, e até o seu irmão menor, apesar dos seus protestos. 
(IV) Quando o jogo é importante, recomenda-se o uso de latas de lixo. Cheias, para aguentarem o impacto. (...) 
 
DO CAMPO – O campo pode ser só até o fio da calçada, calçada e rua, calçada, rua e a calçada do outro lado e – nos 
clássicos – o quarteirão inteiro. O mais comum é jogar-se só no meio da rua. 
 
DA DURAÇÃO DO JOGO – (V) Até a mãe chamar ou escurecer, o que vier primeiro. Nos jogos noturnos, até alguém da 
vizinhança ameaçar chamar a polícia. 
 
DO JUIZ – Não tem juiz. 
(...) 
 
DAS SUBSTITUIÇÕES – Só são permitidas substituições: 
a) No caso de um jogador ser carregado para casa pela orelha para fazer a lição. 
b) Em caso de atropelamento. 
 
DO INTERVALO PARA DESCANSO – Você deve estar brincando. 
 
DA TÁTICA – Joga-se o futebol de rua mais ou menos como o Futebol de Verdade (que é como, na rua, com reverência, 
chamam a pelada), mas com algumas importantes variações. O goleiro só é intocável dentro da sua casa, para onde 
fugiu gritando por socorro. É permitido entrar na área adversária tabelando com uma Kombi. Se a bola dobrar a esquina 
é córner*. 
 
DAS PENALIDADES – A única falta prevista nas regras do futebol de rua é atirar um adversário dentro do bueiro. É 
considerada atitude antiesportiva e punida com tiro indireto. 
 
DA JUSTIÇA ESPORTIVA – Os casos de litígio serão resolvidos no tapa. 
 
*córner = escanteio 

(Publicado em Para Gostar de Ler. v.7. SP: Ática, 1981)  

 
Os enunciados abaixo analisam os processos de formação de palavras retiradas do texto. Leia-os e marque a alternativa 
correta.  
 
a) “Futebol de rua” é uma palavra composta por justaposição.    
b) “Embolada” e “merendeira” são termos formados por derivação sufixal.    
c) “Intocável” é uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal.    
d) “Penalidades” é uma palavra formada por composição dos radicais “pena” mais “idades”.    
e) “Antiesportiva” e “indireto” são palavras formadas por derivação prefixal. 
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MATEMÁTICA 
11ª QUESTÃO 
Numa empresa multinacional, sabe-se que 60% dos funcionários falam inglês, 45% falam espanhol e 30% deles não 
falam nenhuma daquelas línguas. Se exatamente 49 funcionários falam inglês e espanhol, podemos concluir que o 
número de funcionários dessa empresa é igual a: 
 
a) 350 
b) 160 
c) 360 
d) 140 
e) 490  
 
12ª QUESTÃO 
Uma formiga parte do centro de um círculo e percorre uma só vez, com velocidade constante, o trajeto ilustrado na 
figura. 

 
Qual dos gráficos a seguir representa a distância d da formiga ao centro do círculo em função do tempo t? 
 
   a)                                 b)                                 c)                                d)                                 e)  

 
 
13ª QUESTÃO 
Dado os gráficos das funções f(x) e g(x), é verdadeira a alternativa: 
 

 
 

a) 1)(  xxf  

b) 0)( xf , para 1x  

c) )1()1( gf   

d) f(x) é decrescente e g(x) é crescente 

e) 3)(  xxg  

 
 
14ª QUESTÃO 
Ajustando um modelo linear afim aos dados tabelados do IDH brasileiro, de acordo com esse modelo, uma vez atingido o 
nível alto de desenvolvimento humano, o Brasil só igualará o IDH atual da Argentina (0,863) após: 
 
 
a) 35,5 anos. 
b) 34,5 anos. 
c) 33,5 anos. 
d) 32,5 anos. 
e) 31,5 anos. 
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15ª QUESTÃO 

Uma fábrica de motores tem a receita financeira dada pela função 30202)( 2  xxxR e o custo de produção dada 

pela função 30123)( 2  xxxC , em que a variável x representa o número de motores fabricados e vendidos. Se o 

lucro é dado pela receita financeira menos o custo de produção, o número de motores que deve ser fabricado e vendido 
para que o lucro seja máximo é: 
 

a) 32 
b) 96 
c) 230 
d) 16 
e) 30 
 

16ª QUESTÃO 

Uma mulher na margem de um rio vê, sob um ângulo de 
060 , uma torre na margem oposta. Quando ela se afasta 40m, 

esse ângulo é de 
030 . A largura do rio é: 

 

a) 5 m 
b) 10 m 
c) 20 m 

d) 320 m 

e) n.d.a. 
 

17ª QUESTÃO 

A soma dos cinco primeiros termos da sequência 21 a  e naa nn 21   , se 2n , é: 

 

a) 75 
b) 66 
c) 91 
d) 37 
e) 70 
 

18ª QUESTÃO 
O gráfico abaixo, obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente, mostra o crescimento do número de espécies 
da fauna brasileira ameaçadas de extinção. 
 

 
 

Se mantida, pelos próximos anos, a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de 
extinção no ano de 2019 será igual a: 
 

a) 572 
b) 493 
c) 498 
d) 538 
e) 699 
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19ª QUESTÃO 
O crescimento e o desenvolvimento das plantas dependem do funcionamento adequado de suas células componentes. A 
sobrevivência dessas células, por seu turno, depende das interações de uma variedade de constituintes químicos. Alguns, 
como os íons potássio e a água são pequenos até em escala atômica. Outros são relativamente grandes e compostos de 
átomos de carbono interligados, formando longas cadeias.  

 
(Adaptado de Peter H. Raven, Ray F. Evert & Susan E. Eichhorn. Biologia vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p. 17)  

 
Para o acompanhamento de certa fase do crescimento de uma planta, as medidas de sua altura, em centímetros, foram 
anotadas diariamente durante um mês e observou-se que os valores obtidos eram numericamente iguais aos termos de 
uma progressão aritmética. Se a primeira medida obtida foi 1 cm e a décima segunda foi 2,65 cm, então a medida da 
altura da planta no trigésimo dia era, em centímetros, igual a:  
 
a) 5,20 
b) 5,35 
c) 5,05 
d) 4,85 
e) 4,70 
 
20ª QUESTÃO 
Um balão atmosférico, lançado em Bauru (343 quilômetros a Noroeste de São Paulo), na noite do último domingo, caiu 
nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato 
faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do 
comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. 

 
      Disponível em://www.correiodobrasil.com.br. Acesso em 02 maio 2010. 

 

 
 
Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou 
sob um ângulo de 60°; a outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo 
sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30°. Qual a altura aproximada em que se encontrava o 
balão? 
 
a) 1,8 km 
b) 1,9 km 
c) 3,1 km 
d) 3,7 km 
e) 5,5 km 
 
 
Formulário: 
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b
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FÍSICA 
21ª QUESTÃO  
Sobre os conceitos de referencial, posição, velocidade e aceleração, fundamentais para o estudo dos movimentos em 
Ciências, afirma-se, corretamente, que o conceito de:  
 

a) posição é associado ao local em uma trajetória e não depende do referencial adotado.    
b) referencial é associado ao valor da velocidade e da aceleração do objeto em movimento.    
c) velocidade está relacionado à mudança de posição e não depende do referencial adotado.     
d) aceleração está relacionado à mudança do valor da velocidade medida em um dado referencial.  
e) n.d.a.    
   

22ª QUESTÃO 
Juliana pratica corridas e consegue correr 5,0 km  em meia hora. Seu próximo desafio é participar da corrida de São 

Silvestre, cujo percurso é de 15 km.  Como é uma distância maior do que a que está acostumada a correr, seu instrutor 

orientou que diminuísse sua velocidade média habitual em 40%  durante a nova prova. Se seguir a orientação de seu 

instrutor, Juliana completará a corrida de São Silvestre em  
 

a) 2h 40min.      

b) 3h 00min.      

c) 2h 15 min.      

d) 2h 30min.      

e) 1h 52min.      
   

23ª QUESTÃO 
Um bloco de massa igual a 1,5 kg  é lançado sobre uma superfície horizontal plana com atrito com uma velocidade inicial 

de 6 m s  em 1t 0 s.  Ele percorre uma certa distância, numa trajetória retilínea, até parar completamente em 2t 5 s,  

conforme o gráfico abaixo. 

 
 

O valor absoluto do trabalho realizado pela força de atrito sobre o bloco é:  
 
a) 4,5 J     

b) 9,0 J     

c) 15 J     

d) 27 J     

e) 30 J     
   

24ª QUESTÃO 
Considere um bloco sujeito a duas forças, 1F  e 2F ,  conforme ilustra o esquema. 

 
O bloco parte do repouso em movimento uniformemente acelerado e 
percorre uma distância de 20 m  sobre o plano horizontal liso em 4 s.  O valor 

da massa do bloco é igual a 3 kg  e o da intensidade da força 2F  a 50 N.  
 

A intensidade da força 1F ,  em newtons, equivale a:  
 

a) 57,5     

b) 42,5     

c) 26,5     

d) 15,5     

e) n.d.a. 
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25ª QUESTÃO 
Assinale a alternativa que representa corretamente a função da posição (x)  em relação ao tempo (t)  de um bloco 

lançado para baixo a partir da posição inicial 0(x )  com módulo da velocidade inicial 0(v )  ao longo do plano inclinado 

representado a seguir. 

 
OBSERVAÇÕES: 
1. desconsiderar qualquer atrito; 
2. considerar o sistema de referência (x)  com a posição zero (0)  no ponto mais baixo do plano inclinado; 

3. admitir a orientação do eixo " x"  positiva ao subir a rampa; e 
4. g  é o módulo da aceleração da gravidade.  

 

a) 
2

0 0
g sen ( ) t

x x v t
2

θ 
         

b) 
2

0 0
g sen ( ) t

x x v t
2

θ 
        

c) 
2

0 0
g cos ( ) t

x x v t
2

θ 
        

d) 
2

0 0
g t

x x v t
2


        

e) n.d.a. 
   
26ª QUESTÃO 
A tirolesa é uma prática recreativa na qual uma pessoa, presa a um sistema de roldanas que permite o controle da 
velocidade, desliza por um cabo tensionado. A figura mostra uma pessoa praticando 
tirolesa e quatro possíveis direções e sentidos da força resultante sobre ela. 
 
Supondo que, em dado instante, a pessoa desce em movimento acelerado, a força 
resultante sobre ela tem:  
 
a) intensidade nula.    
b) direção e sentido indicados pela seta 3.    
c) direção e sentido indicados pela seta 1.     
d) direção e sentido indicados pela seta 4.     
e) direção e sentido indicados pela seta 2.     
   
27ª QUESTÃO 
Um pêndulo ideal, formado por uma esfera presa a um fio, oscila em um plano vertical sob a ação da gravidade, da 
tensão no fio e de uma força de atrito entre o ar e a esfera. Considere que essa força de atrito seja proporcional à 
velocidade da esfera. Assim, é correto afirmar que, no ponto mais baixo da trajetória,  
 
a) a energia cinética é máxima e a perda de energia mecânica pelo atrito é mínima.    
b) a energia cinética e a potencial são máximas.    
c) a energia cinética e a perda de energia mecânica pelo atrito são máximas.    
d) a energia cinética e a potencial são mínimas. 
e) n.d.a.    
 

 
Fórmulas: 
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QUÍMICA 
28ª QUESTÃO 
Com a frase “Grupo concebe átomo mágico de silício” a edição de 18.06.2005 da folha de São Paulo chama a atenção 
para a notícia da produção de átomos estáveis de silício com duas vezes mais nêutrons do que prótons, por cientistas da 
Universidade Estadual da Flórida, nos Estados Unidos da América. Na natureza os átomos estáveis deste elemento 
químico possuem número atômico igual a 14. Quantos nêutrons há em cada átomo “mágico” de silício produzido pelos 
cientistas da Flórida? 
 

a) 14 
b) 16 
c) 28 
d) 30 
e) 44 
 
29ª QUESTÃO 
Um estudante preparou três soluções aquosas dos seguintes sais: 
 

KCl (Cloreto de potássio) 
CuSO4 (Sulfato de cobre) 
NaCl (Cloreto de sódio) 
SrCl2 (Cloreto de estrôncio) 
 

Logo após o preparo, usando uma alça metálica de prata, o estudante levou um pouco de cada amostra à chama e 
observou as seguintes cores, respectivamente, violeta, verde, amarelo e vermelho. Em relação a esse experimento 
podemos afirmar, EXCETO: 
 

a) o modelo atômico de Niels Bohr é capaz de explicar esse experimento. 
b) esse acontecimento comprova a quantização da energia no átomo. 
c) o vermelho evidenciado pela solução de SrCl2 é causado pela presença de íons cloreto. 
d) o violeta evidenciado pela solução de KCl é causado pela presença de íons potássio. 
e) as cores observadas são devido a transições eletrônicas.  
 

30ª QUESTÃO 
Leia o texto: 
 

[...] Uma olhada na estrutura do glicerol sugere que ela será marcadamente diferente da do seu pai, o gás propano C3H8. 
Em particular, os três átomos de oxigênio ativam os seus átomos de hidrogênio para a 
formação de “pontes de hidrogênio”, e as moléculas de glicerol aderem umas as outras 
formando um líquido viscoso como um xarope altamente solúvel em água. [...]“ 

 
Trecho retirado do livro: “moléculas” de P. W. Atkins, Edusp, 2000. 

 
 
 

Sobre o material acima e sobre o conhecimento nele tratado é correto afirmar: 
 

a) O glicerol é uma substância apolar. 
b) O texto trata o propano como pai do glicerol já que os mesmo possuem o diferentes número de átomos de carbono. 
c)  A geometria de cada átomo de oxigênio é linear 
d) Os átomos de carbono possuem geometria tetraédrica 
e) Já que o glicerol é um liquido viscoso e denso, deverá compor a fase inferior de um sistema com água. 
 

31ª QUESTÃO 
O quadro abaixo apresenta a variação de temperatura durante a fusão e a ebulição dos materiais X, Y, Z e T. 

 
Analisando o quadro, pode-se afirmar que X, Y, Z e T são 
respectivamente: 
 
a) substância pura, mistura comum, mistura eutética, mistura 
azeotrópica. 
b) mistura comum, substância pura, mistura eutética, mistura 
azeotrópica.  
c) mistura comum, substância pura, mistura azeotrópica, mistura eutética.  
d) substância pura, mistura comum, mistura azeotrópica, mistura eutética.  
e) mistura eutética, mistura azeotrópica, mistura comum, substância pura. 



 

                                                  14 

 

AGEM – Avaliação Geração do Ensino Médio 1ª série – Ensino Médio 

32ª QUESTÃO 
Os átomos: 
 

I. Diferem de elemento para elemento. 
II. São as unidades envolvidas nas transformações químicas. 
III. São indivisíveis. 
IV. Consistem de unidades com um núcleo e uma eletrosfera onde se localizam os elétrons. 
 

Dessas afirmações, estão incluídas na teoria atômica de Dalton (1808), somente: 
 

a) I                                         
b) I e II                        
c) III e IV                  
d) II, III e IV                  
e) I, II e III 
 

33ª QUESTÃO 
A tabela periódica organiza os mais de 100 elementos conhecidos, fornecendo informações acerca de suas propriedades. 
Relacione corretamente as propriedades abaixo com as famílias.  
 

I. São encontrados no estado gasoso a 25oC e 1 atm, normalmente, na forma monoatômica.  
II. Altamente reativos e formam cátion +1 e geram hidrogênio quando em contato com água. 
III. Elementos geralmente encontrados, na formação de sais na natureza, como ânions.  
IV. Possuem orbital d de maior energia situado na penúltima camada de atômica. 

A. Metais alcalinos. 
B. Metais de transição. 
C. Halogênios.  
D. Gases nobres. 

 

a) I (D); II (A); III (C); IV(B)  
b) I (C); II (A); III (B);  IV(D) 
c) I (B); II (D); III (A);IV(C) 
d) I (D); II (B); III (C); IV(A) 
e) I (B); II (A); III (C); IV(D) 
 

34ª QUESTÃO 
Os halogênios são elementos altamente eletronegativos. Estes elementos formam compostos binários com os elementos 
metálicos. Assinale a alternativa que contem as fórmulas corretas dos compostos binários iônicos formados entre um 
halogênio qualquer (representado por X) e os metais Na, Ca e Al: 
 

a) NaX, CaX, AlX 
b) NaX, Ca2X, Al3X 
c) NaX CaX2 AlX2 
d) NaX, CaX2,  AlX3 
e) Na2X CaX  AlX 
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BIOLOGIA 
35ª QUESTÃO 
Um trecho de uma das cadeias da molécula de DNA tem a seguinte sequência de bases nitrogenadas: 
 

 
 
Abaixo, temos os códons correspondentes a quatro aminoácidos: 
  

 
 
Suponha que, em um caso de mutação, a terceira base daquele trecho de DNA, que se encontra sublinhada (A), seja 
substituída pela base Guanina. 
 
Essa nova situação:  
  
a) acarretaria modificação em parte da sequência de aminoácidos da proteína a ser sintetizada.  

b) acarretaria modificação em todos os códons subsequentes no trecho do RNA mensageiro correspondente. 

c) não acarretaria modificação na sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro correspondente. 

d) não acarretaria modificação na sequência de aminoácidos da proteína a ser sintetizada.  

e) acarretaria modificação na sequência de RNA e aminoácidos da proteína a ser sintetizada. 

 
36ª QUESTÃO 
Relativo ao ciclo celular é correto afirmar que durante a interfase o DNA é sintetizado: 
  
a) contínua e ativamente. 
b) no período S. 
c) no período G1. 
d) no período G2. 
e) nos períodos G1 e G2. 
 
37ª QUESTÃO 
A vida pode ser definida como um conjunto de reações químicas organizadas de um modo a permitir que este conjunto 

se reproduza. Para dar continuidade de uma geração para a seguinte, o DNA tem que ser quimicamente estável e 

copiado com precisão durante a replicação. A sequência codificadora de um gene é:    5’ – GCGATGCCATCA – 3’.  

 
Qual é a sequência da fita complementar desta molécula de DNA?  
  
a) 3’ – TACTCCGGTACT – 5’. 

b) 3’ – UACTCCGGTCGT – 3’. 

c) 5’ – TCCGGTCGTUCT – 3’. 

d) 3’ – ACGTGCGGAACT – 5’. 

e) 3’ – CGCTACGGTAGT – 5’.  

 
38ª QUESTÃO 
Em uma célula em metáfase II, é possível observar 
  
a) cromossomos homólogos. 
b) quiasmas. 
c) cromátides irmãs. 
d) carioteca. 
e) tétrades. 
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39ª QUESTÃO 
Considere as afirmações relativas à mitose. 
 
I. O nucléolo começa a desaparecer na prófase. 

II. Os núcleos filhos são geneticamente idênticos ao núcleo dos pais.  

III. As cromátides irmãs se separam no início da anáfase. 

IV. Cromossomos homólogos fazem sinapse na prófase.  

V. Um único núcleo dá origem a dois núcleos-filhos idênticos.  

 
Estão corretas:  
  
a) Apenas I, II, IV, V. 
b) Apenas I, II, III, V. 
c) Apenas II, III, IV, V. 
d) Apenas I, II, V. 
e) Todas as afirmações. 
 
40ª QUESTÃO 
A respeito da membrana plasmática, é correto afirmar que  
  
a) as moléculas de fosfolipídios são completamente apolares. 

b) a fluidez da membrana permite a movimentação das proteínas que fazem parte dessa membrana. 

c) os canais de transporte permanecem abertos o tempo todo. 

d) a difusão facilitada é um processo que independe da participação de proteínas. 

e) a organização da membrana plasmática é diferente da membrana que forma as organelas celulares. 

 
41ª QUESTÃO 
Sobre os ácidos nucleicos, é correto afirmar que  
  
a) As cadeias de RNA mensageiros são formadas por enzimas que complementam a sequência de bases de um segmento 

da cadeia do DNA.  

b) Uma cadeia polipeptídica é sintetizada por um ribossomo que se desloca sobre o RNA mensageiro desde um códon 

AUG até um códon de parada.  

c) A duplicação do DNA é considerada conservativa uma vez que cada molécula filha é formada pelos filamentos antigos. 

d) Todas as fases do processo de síntese proteica ocorrem no interior do nucleoplasma.  

e) As ligações existentes entre os nucleotídeos para formação dos polinucleotídeos ocorrem entre a amina de uma 

unidade e a carboxila de outra.  

 

HISTÓRIA / ATUALIDADES 
42ª QUESTÃO 
Em 2015, o noticiário internacional deu grande destaque à Grécia, país europeu que vivia uma grave crise econômica e 

convocou a população para decidir, via referendo, as medidas que deveriam ser adotadas pelo governo para gerir a crise. 

Parte da imprensa destacou o caráter democrático de tal medida e, em muitos textos, lembrou que os gregos foram os 

criadores da democracia. 

 
Assinale a alternativa que indica corretamente quais são as principais diferenças entre as concepções de democracia na 

Antiguidade grega e no mundo contemporâneo. 

 
a) Na Antiguidade grega, a democracia surgiu da necessidade de administrar países cada vez maiores; nas democracias 

contemporâneas, a política ajuda a administrar unidades menores, como as cidades.    

b) Na Antiguidade grega, o espaço reservado à atividade política eram os templos religiosos ou as residências das 

pessoas mais importantes; nas democracias contemporâneas, a atividade política se realiza no espaço público.    

c) Na Antiguidade grega, política e religião eram esferas sociais separadas; nas democracias contemporâneas, a noção de 

cidadania vincula-se estreitamente às concepções religiosas.    

d) Nas democracias contemporâneas, a participação política é vinculada à renda, com o voto censitário; na Grécia Antiga, 

apenas os proprietários de terras, homens e mulheres, tinham direito à participação política.    

e) Nas democracias contemporâneas, o direito à participação política se estende a todos os grupos sociais; na Grécia 

antiga, apenas os homens livres nascidos na pólis eram considerados cidadãos.   
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43ª QUESTÃO 
Entre os povos do oriente médio, os hebreus foram os que mais influenciaram a cultura da civilização ocidental, uma vez 
que o cristianismo é considerado como uma continuação das tradições religiosas hebraicas.  
 
A partir do texto anterior, assinale a alternativa INCORRETA:  
 
a) Originários da Arábia, os hebreus constituíram dois reinos: o de Judá e o de Israel na Palestina.  
b) As guerras geraram a unidade política dos hebreus. Esta unidade se firmou primeiro em torno de juízes e, depois em 
volta dos reis.  
c) Os profetas surgiram na Palestina por volta dos séculos VIII e VII aC., quando ocorreu uma onda de protestos dos 
trabalhadores contra os comerciantes.  
d) A religião hebraica passou por diversas fases, evoluindo do politeísmo ao monoteísmo difundido pelos profetas.  
e) Os hebreus se organizaram social e economicamente com base na propriedade da terra, o que deu início à Diáspora.  
 
44ª QUESTÃO 
Na Antiguidade, a Europa mediterrânea e o Oriente Próximo viram o surgimento e o esfacelamento de diversos impérios.  
 
Sobre eles pode-se afirmar que:  
 
a) a unidade política acabou depois de algum tempo por se fazer acompanhar de uma unidade religiosa.  
b) a diversidade racial e cultural enfraquecia-os, apesar da existência de mecanismos que pretendiam estabelecer uma 
real unidade.  
c) os centros políticos coincidiam sempre com os centros econômicos.  
d) com exceção do Império Romano, todos nasceram de confederações de cidades-Estado em constante luta interna.  
e) seus centros dinâmicos localizavam-se nas zonas litorâneas, por terem economias essencialmente mercantis.  
 
45ª QUESTÃO 
Sobre a o sistema político-econômico na Idade Média (século V ao XV) é correto afirmar que: 
 
a) Havia democracia na Idade Média, pois todos podiam escolher os reis e senhores feudais. 
b) O poder político e econômico estava todo concentrado nas mãos do clero católico, principalmente dos padres e 
monges. 
c) O poder era centralizado na figura do senhor feudal que, além do poder político, possuia os poderes econômico e 
jurídico. 
d) Com a formação das monarquias nacionais europeias na Idade Média, todo poder ficou concentrado nas mãos dos 
monarcas (reis), sendo que os senhores feudais ficaram sem nenhum poder nesta época. 
e) A política era descentralizada e o comércio mercantilista com base na expansão marítima. 
 
46ª QUESTÃO 
Se numa conversa com homens medievais utilizássemos a expressão “Idade Média”, eles não teriam ideia do que 

estaríamos falando. Como todos os homens de todos os períodos históricos, eles viam-se na época contemporânea. De 

fato, falarmos em Idade Antiga ou Média representa uma rotulação a posteriori, uma satisfação da necessidade de se dar 

nome aos momentos passados. No caso do que chamamos de Idade Média, foi o século XVI que elaborou tal conceito. 

Ou melhor, tal preconceito, pois o termo expressava um desprezo indisfarçado em relação aos séculos localizados entre a 

Antiguidade Clássica e o próprio século XVI. Este se via como o renascimento da civilização greco-latina, e portanto tudo 

que estivera entre aqueles picos de criatividade artístico-literária (de seu próprio ponto de vista, é claro) não passara de 

um hiato, de um intervalo. Logo, de um tempo intermediário, de uma idade média.  
 

(Hilário Franco Junior. A Idade Média: Nascimento do Ocidente, p. 9) 

 
O “desprezo indisfarçado” de que fala o texto acabou dando origem a uma visão retrospectiva da Europa medieval como 
a “idade das trevas”. Essa visão, originada no mundo moderno, 
 
a) estava baseada nas práticas bastante disseminadas à época de feitiçaria e bruxaria, marcas da sociedade medieval, 
enquanto entre as autoridades da Igreja predominava o analfabetismo. 
b) contraria a ideia de que o conceito de “feudalismo” confere uma lógica ao desenvolvimento histórico da Europa, 
fazendo-se necessária a superação do atraso feudal para o desenvolvimento europeu.t 
c) Teve pouca repercussão, e o olhar que predomina hoje no senso comum ressalta a Idade Média como o período em 
que se formaram os contornos políticos e culturais do continente europeu. 
d) tem como referência o obscurantismo religioso, a ausência de universidades e a falta de leituras até mesmo no interior 
da Igreja Católica, características marcantes do período medieval. 
e) esteve condicionada por uma perspectiva racionalista, num momento em que ser humanista significava colocar em 
questão os pressupostos teocêntricos defendidos pela Igreja. 
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GEOGRAFIA 
47ª QUESTÃO 

 
SÃO PAULO - As Eleições 2018 acontecem no mês de 

outubro, em dois turnos, nos dias 7 e 28. Além de 

presidente e governador, eleitores votarão para 

deputado federal, deputado estadual, primeira vaga 

de senador e segunda vaga de senador.  

No dia 7 de Outubro ocorrerá o primeiro turno das 

eleições, com votação realizada das 8h às 17h 

(horário local). A partir das 17h começa a emissão 

dos boletins de urna e tem início a apuração e a 

totalização dos resultados. 

 
Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/07/veja-calendario-

das-eleicoes-2018.shtml?loggedpaywall# 

 

 
 

Na reportagem da Folha de São Paulo citada acima são reveladas as datas e horários referentes a logística de eleições no 
Brasil. Utilize estas informações, o Mapa dos Fusos Horários do portal Mundo Educação e o conceitual a respeito de fusos 
horários para analisar as seguintes preposições: 
 
I. A grande extensão longitudinal do território brasileiro é responsável pela existência de 4 fusos horários, todos 
atrasados em relação ao meridiano principal (GMT – 0 Greenwich, Reino Unido).  
II. No estado do Tocantins as eleições encerrarão 2 horas mais tarde do que no estado do Acre. 
III. Florianópolis iniciará o processo eleitoral antes que Brasília, dado que as 8h locais na Ilha de Santa Catarina 
correspondem a 7h na capital Federal. 
IV. O processo eleitoral brasileiro será finalizado por último no estado do Acre. 
V. Todos os estados da região Centro-oeste do Brasil terão o processo eleitoral finalizado no mesmo horário. 
VI. Os estados do Sul do país iniciarão o processo eleitoral no mesmo horário, uma hora antes que o estado de 
Amazonas.  
 
Assinale a alternativa que contém somente preposições corretas: 
 
a) I, II e III 
b) I, IV e V 
c) I, IV e VI 
d) I, II, IV e VI 
e) II, IV, V e VI. 
 
48ª QUESTÃO 

       

 
Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/ 
geografia/fusos-horarios-territorio-brasileiro.htm 
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Com base nos mapas da circulação das massas de ar no território brasileiro, assinale a alternativa correta: 
 
a) o avanço da mPa ao interior do território brasileiro, alcançando estados da região Norte, levando consigo condições de 
baixas temperaturas e umidade é conhecido como “Friagem”.    
b) as áreas de menor umidade em nosso território estão localizadas na região Nordeste, fato explicado pela forte 
presença de massas quentes e secas, como a mEa e mEc.    
c) no território brasileiro não atuam massas de ar frias, somente massas de ar quentes, úmidas e secas.  
d) muito da umidade trazida pelas massas de ar continentais se perde em função das barreiras do relevo, como a Serra 
do Mar (Sudeste) e Planalto da Borborema (Nordeste).   
e) toda massa de ar continental tem característica seca. No Brasil, duas massas de ar continentais atuam no território 
mEc e mTc. 
 
49ª QUESTÃO 
Observe a notícia abaixo: 
 

EM CIDADES COMO LA PAZ, ALTITUDE REDUZ CAPACIDADE FÍSICA EM PELO MENOS 10% 
 
Seleção brasileira joga na cidade nesta quinta; em atividades intensas como uma partida de futebol, perda é de pelo 
menos 28% 
 
Não é preciso ser atleta para sentir os efeitos da altitude no corpo. A seleção brasileira vai jogar nesta quinta-feira, 5 
(10/2017), em La Paz, na Bolívia, a 3.660 metros acima do nível do mar [...] 
 
[...] No topo do monte Everest, a 8.844 metros de altitude, uma pessoa saudável terá o mesmo desempenho físico que 

um doente pulmonar situado a nível do mar. “Ela ficará ofegante, se sentirá extremamente cansada, terá dificuldades 

para caminhar e sentirá o coração extremamente acelerado”, explica o fisiologista Paulo Zogaib, professor de Medicina 

Esportiva da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

 
Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45504461 

 
Com base nos conhecimentos a respeito da pressão atmosférica, composição da atmosfera e no contexto exposto, 
analise as preposições abaixo: 
 
I. Em La Paz, capital boliviana, a rarefação do oxigênio (O2) é um dos obstáculos para atividade física de alto 
rendimento.  
II. Esta condição de rarefação do oxigênio (O2) na estratosfera também diminui a resistência da bola de futebol, o que 
amplifica sua velocidade e causa “pesadelos” aos goleiros. 
III. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. 
IV. A elevada concentração de poluentes em altitude é um dos fatores que prejudicam o rendimento dos atletas, fato que 
pode ser verificado pelas altas concentrações de argônio e nitrogênio nestes locais.  
V. Altitude e temperatura estão inversamente relacionadas, dado que quando uma é elevada, a outra é baixa. 
VI. Jogadores brasileiros estão pouco acostumados com as dificuldades apresentadas nas práticas esportivas em elevadas 
altitudes, uma vez que o território brasileiro é marcado pelas médias e baixas altitudes.  
 
Assinale a alternativa que contém somente preposições corretas: 
    
a) II, III e V       
b) I, IV e V     
c) I, II, IV e VI 
d) I, III, V e VI    
e) I, II, IV, V e VI 
 
50ª QUESTÃO 
A composição geológica terrestre não é homogênea, isto se deve aos fatores de origem e de alteração destes materiais 
rochosos em nosso planeta. Abaixo, com base no contexto exposto, assinale a alternativa correta: 
 
a) as rochas sedimentares, rochas primárias e resistentes, estão estratificadas em camadas horizontais e permitem o 
acumulo de água e matéria orgânica ao longo do tempo.  
b) a associação entre a ocorrência de minerais metálicos e presença de rochas cristalinas, como as magmáticas e 
metamórficas, é incorreta, dado que esta ocorrência está associada a presença de rochas sedimentares.     
c) em regiões intertropicais é comum, ao longo dos milhares de anos, a formação de rochas sedimentares, pois o 
processo de intemperismo é intenso, seja ele físico ou químico, desgastando e desagregando rochas primárias, 
contribuindo para formação de rochas secundárias. 
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d) os agentes endógenos do relevo, conhecidos como agentes modeladores, são importantes no processo de 
esculturação das rochas, trabalhando através dos processos erosivos.  
e) as rochas metamórficas podem ser classificadas como extrusivas e intrusivas. Esta classificação faz referência ao 
processo de cristalização da rocha e dos seus minerais, sendo a rocha extrusiva cristalizada fora da crosta, em superfície, 
com o aspecto mais coeso e minerais de menor porte. 
 
51ª QUESTÃO 
Observe a figura abaixo: 

Com base na figura acima, identifique o tipo de chuva 
apresentado e seu processo de formação: 
 
a) chuva convectiva, formada a partir do intenso processo de 
evapotranspiração, resultante da elevada incidência de 
radiação solar. 
b) chuva frontal, formada a partir do choque entre uma 
massa de ar quente e úmida com áreas elevadas do relevo. 
c) chuva torrencial, formada a partir do choque entre uma 
massa de ar quente e úmida com áreas elevadas do relevo. 
d) chuva orográfica, formada a partir do movimento de 
ascensão de uma massa de ar úmida em função do encontro 

com uma barreira do relevo, como uma montanha, morro ou serra. 
e) chuva ciclonal, formada a partir do intenso processo de evapotranspiração, resultante da elevada incidência de 
radiação solar. 
 

INGLÊS 
Text 1 

Children lack skill in holding pencils due to iPads 
 

New technology is reducing children's ability to use a pencil. Researchers from the UK's health service said that children 
spend so much time swiping iPads or mobile phone screens that they cannot hold a pencil properly. This means their 
hands do not have the muscle strength to be able to write properly. Researcher Dr Sally Payne said: "Children are not 
coming into school with the hand strength...they had 10 years ago. Children coming into school are being given a pencil 
but are increasingly not able to hold it because they don't have the skills." 
Technology is changing the way that children write, draw or make things. Children are now using technology to create. 
Dr Payne explained that: "It's easier to give a child an iPad than encourage them to do muscle-building play such as 
building blocks, cutting and sticking, or pulling toys and ropes [so] they're not developing the skills they need to grip and 
hold a pencil." Some experts say technology is causing bigger problems. One expert said if a child isn't strong enough to 
hold a pencil, perhaps their whole body is weak. She said children needed to climb trees instead. 

 
Disponível em: <https://breakingnewsenglish.com/1804/180404-pencils-2.html> Acesso em setembro 2018 

 

52ª QUESTÃO 
Segundo a pesquisa sobre aparelhos eletrônicos portáteis de tela, mencionada no texto, os resultados apresentados 
alertam que: 
 

a) as crianças precisam ir para a escola mais cedo para aprender a segurar o lápis. 
b) iPads ou celulares podem estar danificando a aprendizagem da leitura. 
c) seu uso pode estar mudando a forma de criar brinquedos de montar e cordas. 
d) a falta de habilidade para certos movimentos manuais vem do uso contínuo destes dispositivos. 
e) todas as crianças hoje têm uma fraqueza geral no sistema muscular. 
 
53ª QUESTÃO 
Which question(s) can be answered according to Text 1? 
 

1. Is there any consequence for children who use a portable device very often? 
2. What’s the consequence for not writing properly? 
4. Why is playing important for some physical skills? 
8. Why is playing important for some social skills? 
16. Is it possible to associate the use of devices with other health problems? 
 

a) 13 
b) 21 
c) 22 
d) 27 
e) 28 
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Text 2 
 

Novelist Gabriel García Márquez dies 
 

Gabriel García Márquez, one of the world's greatest novelists, has died from a lung infection at his home in Mexico. He 
was 87. _____ Colombian writer won the Nobel Prize in Literature in 1982 and other top awards. Colombia's government 
announced three days of national mourning. It said García Márquez was, "_____ writer who changed the lives of his 
readership". His book ''Love in the Time of Cholera" is the bestselling book in Spanish. He wrote many more classics. 
Critics say he is one of the most important writers ever. He helped develop a style of writing called "magical realism". 
Barack Obama paid a tribute to Márquez. He said: "The world has lost one of _____ greatest visionary writers." Bill 
Clinton said: "I was always amazed by his unique gifts of imagination…He captured the pain _____ joy of our common 
humanity". García Márquez said he was a storyteller from a young age, saying: "I have often been told by the family that 
I started recounting things, stories and so on, almost since I was born - ever since I could speak." Peruvian author Mario 
Vargas Llosa said: "His novels will survive and will continue to find new readers everywhere." 

 
Disponível em <https://breakingnewsenglish.com/1404/140421-gabriel-garcia-marquez-2.html> Acesso em Setembro 2018 

 
54ª QUESTÃO 
The sentences: “He wrote many more classics” and “He helped develop a style of writing (…)” represent: 
 
a) Simple present 
b) Present progressive  
c) Simple past 
d) Infinitive 
e) Imperative 
 
55ª QUESTÃO 
Mark the alternative which contains the correct sequence of words that best completes the blank spaces. 
  
a) A, the, his, but 
b) An, the, my, yet 
c) The, an, its, but 
d) A, a, his, and 
e) The, a, its, and 
 

ESPANHOL 
56ª QUESTÃO 
Leer el párrafo y seleccionar las palabras correctas para completar las lagunas. 
Sin duda _____ más bello de la vida, es decir, _____ sentimiento más osado y atrevido de la vida es la felicidad que 
_____ ha podido experimentar. 
 
Las palabras que completan correctamente las lagunas están reunidas em: 
 
a) el – el – uno 
b) lo – el – uno 
c) el – lo – uno 
d) lo – el – un 
e) lo – lo – um 
 
57ª QUESTÃO 

Escalada para o inferno 
  
Iniciava-se ali, meu estágio no inferno. A ardida solidão corroía cada passo que eu dava. Via crucis vivida aos seis anos 

de idade, ao sol das duas horas. Vermelhidão por todos os lados daquela rua íngreme e poeirenta. Meus olhos pediam 

socorro mas só encontravam uma infinitude de terra e desolação. Tentava acompanhar os passos de meu pai. E eles 

eram enormes. Não só os passos mas as pernas. Meus olhos olhavam duplamente: para os passos e para as pernas e 

não alcançavam nem um nem outro. Apenas se defrontavam com um vazio empoeirado que entrava no meu ser inteiro. 

Eu queria chorar mas tinha medo. Tropeçava a cada tentativa de correr para alcançar meu pai. E eu tinha medo de ter 

medo. E eu tinha medo de chorar. E era um sofrimento com todos os vórtices de agonia. À minha frente, até onde meus 

olhos conseguiram enxergar, estavam os pés e as pernas de meu pai que iam firmes subindo subindo subindo sem 

cessar. À minha volta eu podia ver e sentir a terra vermelha e minha vida envolta num turbilhão de desespero. Na 

verdade eu não sabia muito bem para onde estava indo. Eu era bestializado nos meus próprios passos. Nas minhas 
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próprias pernas. Tinha a impressão que o ponto de chegada era aquele redemoinho em que me encontrava e que dele 

nunca mais sairia. Na ânsia de ir sem querer ir eu gaguejava no caminhar. E olhava com sofreguidão para os meus pés e 

via ainda com mais aflição que os bicos de meus sapatos novos estavam sujos daquela poeira impregnante, vasculhante, 

suja. Eu sempre gostei de sapatos. Eu sempre gostei de sapatos novos. Novos e luzidios. E eles estavam sujos. Cobertos 

de poeira. E a subida prosseguia inalterada. Tentava olhar para o alto e só conseguia ver os enormes joelhos de meu pai 

que dobravam num ritmo compassado. Via suas pernas e seus pés. E só. Sentia, lá no fundo, um desejo calado de dizer 

alguma coisa. De dizer-lhe que parasse. Que fosse mais devagar. Que me amparasse. Mas esse desejo era um calo na 

minha pequenina garganta que jamais seria curado. E eu prossegui ao extremo de meus limites. Tinha de acontecer: 

desamarrou o cadarço de meu sapato. A loucura do sol das duas horas parece ter se engraçado pelo meu desatino. Tudo 

ficou muito mais quente. Tudo ficou mais empoeirado e muito mais vermelho. O desatino me levou ao choro. Não sei se 

chorei ou se choraminguei. Só sei que dei índices de que eu precisava de meu pai. E ele atendeu. Voltou-se para mim e 

viu que estava pisando no cadarço. Que estava prestes a cair. Então me socorreu. Olhou-me nos olhos com a expressão 

casmurra. Levou suas enormes mãos aos meus pés e amarrou o cadarço firmemente com um intrincado nó. A cena me 

levou a um estado de cegueira anestésica tão intensa que sofri uma espécie de amnésia passageira. Estado de torpor. 

Quando dei por mim, já tinha chegado ao meu destino: cadeira do barbeiro. Alta, prepotente e giratória. Ele, o barbeiro, 

cabeça enorme, mãos enormes, enormes unhas, sorriso nos lábios dos quais surgiam grandes caninos. Ele portava 

enorme máquina que apontava em minha direção. E ouvi a voz do pai: pode tirar quase tudo! deixa só um pouco em 

cima! Ali, finalmente, para lembrar Rimbaud, ia se encerrar meu estágio no inferno. 

 
(GONÇALVES, Aguinaldo. Das estampas. 

São Paulo: Nankin, 2013. p. 45-46.) 
  

Considere las palabras “expressão” y “sapatos” extraídas del texto. Tradúzcalas al español y señale la alternativa que 
presente correctamente como son deletreadas: 
 
a) e eks pe erre e esse i o (con tilde) ene; esse a pe a te o esse. 
b) e equis pe erre e ese i o (con tilde) ene; zeta a pe a te o ese. 
c) e exe pe erre e ese i o eme; ese a pe a te o ese. 
d) e ese pe erre e esse i o eme; ce a pe a te o esse. 
e) n.d.a. 
 

FILOSOFIA 
58ª QUESTÃO 
Platão lançou mão tanto da ironia quanto da maiêutica socráticas, transformando-as em um procedimento por ele 
denominado de dialética, o método mais profícuo de aproximação em direção às ideias universais.  
Na versão platônica, esse método consiste em:  
 
a) Trabalhar expondo e examinado teses contrárias sobre um mesmo assunto, com o intuito de descobrir qual dentre 
elas era falsa e deveria portanto ser abandonada em prol da tese verdadeira, que deveria ser mantida.  
b) examinar detidamente as raízes socioeconômicas nas quais as ideias tiveram origem, isto é, trata-se de descobrir as 
leis fundamentais que definem a forma organizativa dos homens em sociedade para, assim, identificar as teses 
verdadeiras.  
c) dialogar longamente utilizando técnicas de persuasão ou convencimento - retóricas - com o objetivo de convencer a 
audiência da veracidade dos argumentos.  
d) estimular o processo de proliferação de ideias férteis através do mecanismo tese (primeira afirmação sobre o ser) - 
antítese (a negação da afirmação precedente) - síntese (a negação da negação, momento no qual tese e antítese 
aparecem reformuladas).  
e) defender que a prática da atividade filosófica não pode prescindir da prática do diálogo e que somente através dele 
seria possível entender a realidade como essencialmente contraditória e em permanente transformação. 
 
59ª QUESTÃO 
Sobre a Epistemologia, marque a alternativa INCORRETA.  
 
a) a epistemologia formula questões sobre o escopo e os limites do conhecimento, suas fontes e justificação.  
b) Epistemologia ou teoria do conhecimento é o ramo da filosofia que se ocupa da investigação sobre a natureza, as 
origens e a validade do conhecimento. 
c) A epistemologia lida com argumentos céticos concernentes a nossas pretensões de conhecimento e crença justificada. 
d) No âmbito da epistemologia, a definição clássica de conhecimento é a que o define como crença verdadeira 
justificada.  
e) Cabe à epistemologia ou teoria do conhecimento regular a pesquisa científica, estabelecendo os parâmetros daquilo 
que os cientistas devem pesquisar.  
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ARTE 
60ª QUESTÃO 
O estilo românico se desenvolveu na Idade Média e foi muito marcante na construção de igrejas. A imagem seguinte traz 
uma dessas construções. Observe-a e marque a opção CORRETA. 
  

 
 

a) As construções românicas eram muito decoradas no exterior e muito simples no interior das edificações. 
b) Com muitas aberturas, as igrejas românicas são bastante iluminadas, por isso têm aspecto de leveza.  
c) As igrejas românicas são caracterizadas pela simplicidade exterior, poucas aberturas, falsas janelas, ambiente interno 
com pouca luminosidade e paredes muito largas. 
d) As construções românicas tiveram como principal fonte de inspiração, os templos gregos do Mundo Antigo. 
e) As colunas gregas também estão presentes na arquitetura românica. 
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