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17.  Assine seu nome no local indicado.

1.  Verifique se este caderno de prova apresenta 10 páginas, contendo 35 questões e um rascunho para
a produção de texto.

2.  Você receberá separadamente uma folha de versão definitiva de produção de texto e uma folha gabarito.

3.  Confira o número de sua inscrição em todas as folhas do caderno de prova, na folha gabarito e
na folha de produção de texto.

4.  Qualquer folha faltante, defeito na questão ou falha na impressão deve ser informada imediatamente ao
Aplicador/Professor.

5.  Para cada questão, há somente uma resposta.

6.  Tome cuidado ao passar as respostas para a folha gabarito: preencha completamente o campo referente
à resposta de cada questão (      é forma correta).

7.  Caso a folha gabarito seja assinalada com mais de uma alternativa para uma mesma questão, esta será
anulada.

8.  Use somente caneta esferográfica de tinta preta para o preenchimento da folha de gabarito e da folha de
produção de texto. As questões do caderno de prova podem ser respondidas a lápis.

9.  A produção de textos (português) poderá ser feito a lápis no rascunho, e depois deverá passar a limpo na
folha de produção de texto, a caneta e com letra legível.

10.  Você receberá, além do caderno de prova, somente uma folha gabarito e uma folha de produção de texto;
não borre, nem rasure as respostas, pois NÃO serão fornecidas outras dessas folhas.

11.  O teste é sem consulta. Você deve ter sobre a carteira somente lápis, borracha e caneta de tinta preta.

12.  Não é permitido utilizar calculadora, telefone celular, tablet ou qualquer tipo de equipamento eletrônico.

13.  A duração do teste é de 3 horas, incluindo o tempo para preenchimento da folha gabarito e da folha de
produção de texto.

14.  Ao término do teste, chame o Aplicador/Professor e entregue a ele o caderno de prova, incluindo a
versão definitiva da produção de texto e o cartão-resposta.

15.  Caso tenha qualquer dúvida, chame o Aplicador/Professor que está em sua sala.

16.  Qualquer tentativa de cola ou fraude acarretará no recolhimento e anulação da sua prova.
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Disponível em: <https://s-media-
cache-ak0.pinimg.com/originals/
b6/d2/ae/b6d2aea9bb2724c543

9d8ea5a8d8360a.jpg>
 Acesso em: 04 jul 2017.

PLACA 1 PLACA 2

Disponível em:
<http://www.diarioonline.com.br

/img/imagens/img13.jpg>
 Acesso em: 04 jul 2017.

PLACA 3 PLACA 4

Disponível em: <https://1.bp.blogspot.
com/_0bJIlUUF1vk/R6zVm1OnJ-I/

AAAAAAAAA7U/_mQmQeEP0cg/s320
/0721071513-00-menor.JPG>

Acesso em: 04 jul 2017.

Disponível em: <http://amigosdemaua.net
/fatores/0_voo_livre.jpg>
Acesso em: 04 jul 2017.

Com relação aos assuntos: nova ortografia, acentuação,
crase e significados das palavras, assinale a alternativa
correta.

a)  Os erros presentes nas placas estão relacionados ao 
mesmo assunto: nova ortografia.

b)  Na placa 2, o autor cometeu um erro de sentido na 
palavra colheita, pois ela existe, mas não cabe no contexto
apresentado.

c)  A crase, presente na placa 3, está incorreta, porque há
necessidade apenas de artigo onde há crase.

d)  Os erros da placa 1 correspondem ao incorreto uso de
crase em à sua saúde, e falta do acento grave em a pele.

e)  A placa 4 está correta de acordo com a nova ortografia.

2-  Leia o texto que segue para responder a esta questão
sobre análise sintática.

Renan elogia Canadá e valoriza vitória do Brasil 
pela Liga Mundial

Estadão Conteúdo
04 Julho 2017 | 20h22

                 O técnico Renan Dal Zotto valorizou a vitória
da seleção brasileira masculina de vôlei (...), nesta
terça-feira, em Curitiba. Para o treinador, o triunfo por 3
sets a 1 deve ser elogiado em razão do alto nível exibido
pelo rival Canadá, na quadra montada sobre o gramado
da Arena da Baixada, em Curitiba.

Disponível em: <http://esportes.estadao.com.br/noticias>
Acesso em: 05 jul 2017.

O primeiro parágrafo de um texto jornalístico é chamado de
lead (ou lide). Geralmente na primeira frase estão as informações
principais, as responsáveis pelo núcleo da informação a ser
transmitida. A respeito do texto lido, é correto dizer que a estrutura
sintática da primeira frase do texto está formada, respectivamente,
por:

a)  predicado, sujeito, vocativo, adjunto adverbial de lugar.

b)  sujeito, predicado, adjunto adverbial de tempo, adjunto
adverbial de lugar.

c) sujeito, adjunto adverbial de lugar, predicado, adjunto
adverbial de tempo.

d) predicado, sujeito, adjunto adverbial de lugar, aposto.

e)  aposto, predicado, sujeito e adjunto adverbial de tempo.

3- Leia o trecho que segue pertencente à obra O velho e
o mar.

“O mar é generoso e belo. Mas pode tornar-se tão cruel
e rapidamente, que aves assim, que voam mergulhando
no mar e caçando com as suas fracas e tristes vozes,
são demasiado frágeis para enfrentá-lo.”

O velho e o mar, Ernest Hemingway

Assinale a alternativa que apresenta informações corretas
quanto à análise morfológica e sintática do texto em questão.

a)  O trecho tem muitos advérbios, os quais situam o 
leitor quanto às circunstâncias em que se deu o fato. Alguns
exemplos são: rapidamente, mergulhando, caçando e
demasiado.

b) Cruel e rapidamente são palavras que caracterizam o 
substantivo mar.

c)  Há muitos adjetivos no trecho, sendo eles: generoso, belo
e cruel, que caracterizam o substantivo mar; fracas e tristes,
que se referem à palavra vozes; e frágeis, que corresponde
ao substantivo aves.

d)  Há quatro preposições no trecho. São elas: que antes do
verbo voam; em, em forma de contração com o artigo o em
no mar; com, em com as suas...; e para em para enfrentá-lo.

e)  O único sujeito da primeira frase do trecho é o mar. E o
único da segunda frase é aves e está implícito.

4- O texto que segue serve como base para esta questão
de interpretação.

O que é a mentira?

     A arte de detectar mentiras fascina muita gente, 
especialmente quem é policial, militar e aqueles que trabalham
na justiça. Como o detector de mentiras clássico – o polígrafo –
é tão pouco confiável, os pesquisadores da mentira esforçam-se
muito para identificar os sinais que poderiam revelar uma mentira.
E eles têm progredido muito. Mas o que realmente queremos
dizer ao usar a palavra “mentira”?

     A maioria de nós mente o tempo todo, no sentido
de que aquilo que dizemos não representa precisamente a
verdadeira situação. A maioria das mentiras na sociedade é
trivial, porém, as nossas regras sociais pressupõem um grande
número de mentiras triviais. Se perguntarem: “Tudo bem com
você?”, em geral responderemos: “Bem, obrigado, e você?”,
mesmo quando não estivermos nada bem. Sabemos que quem
pergunta na verdade não está interessado numa descrição
detalhada do nosso estado e está simplesmente usando a
pergunta como uma frase de saudação.

     Em algumas situações, precisamos mentir e não
demonstrar os nossos reais sentimentos. Num concurso de
beleza, o vencedor pode chorar e ficar emocionado, enquanto
os perdedores devem mostrar o quanto estão felizes pelo vencedor
e ser fortes diante da derrota. Se todos mostrassem como realmente
se sentem, provavelmente veríamos os finalistas aos prantos e o
vencedor rindo e pulando de alegria. Ocultar as emoções ou fingir
sentir algo que não se sente é outra forma de mentira.

(...)

Fereux, Henrik. A arte de ler mentes: como interpretar gestos e influenciar
pessoas sem que elas percebam. 5. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes: 2015. pp. 170-171

1- Leia com atenção as placas que seguem.

http://esportes.estadao.com.br/noticias/volei,na-arena-da-baixada-brasil-abre-fase-final-da-liga-com-vitoria,70001876823
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Segundo o texto, a mentira

I.  é necessária para o nosso dia a dia.

II.  é uma arte pelo poder exercido sobre as demais pessoas.

III.  é um processo inconsciente nas frases cotidianas.

VI.  representa uma grande falha de caráter.

V.  acontece até quando deixamos de falar a verdade.

Estão corretas as informações apresentadas na alternativa

a) I, II e IV

b)  II, III e V

c)  I, II e V

d)  III e V

e)  II e III

5- Leia o texto que segue para responder a esta questão
gramatical.

Disponível em:< https://scontent.cdninstagram.com/hphotos-xpa1/
t51.2885-15/s320x320/e15/11137925_1553368354925617_

1299882275_n.jpg> Acesso em 06 jul 2017.

Além de uma vírgula indevida, há, na frase em questão, um erro de
um dos setores gramaticais da Língua Portuguesa. Esse erro 
corresponde a:

a)  regência verbal.

b)  regência nominal.

c)  concordância verbal.

d)  concordância nominal.

e)  complemento nominal.

6- A frase que segue é formada por um período composto.
Assinale a alternativa que analisa corretamente a oração
destacada.

Se todos mostrassem como realmente se sentem, provavelmente
veríamos os finalistas aos prantos e o vencedor rindo e pulando
de alegria.

a) Oração coordenada sindética aditiva.

b)  Oração subordinada substantiva subjetiva.

c)  Oração subordinada adjetiva explicativa.

d)  Oração subordinada adverbial condicional.

e)  Oração subordinada adverbial causal.

Leia o texto que segue para responder à questão 7:

Em junho de 2015, a revista Superinteressante divulgou
uma matéria sobre os recursos nada nobres investidos
contra usuários do Facebook. Leia um trecho da reportagem.

O lado negro do Facebook
Ele vigia os seus passos, mexe com a sua cabeça,

transforma você em cobaia de experiências.
Conheça as verdades que a maior rede social da

história da humanidade não quer que você descubra.

(...)

    No ano passado, pesquisadores das universidades
de Michigan e de Leuven (Bélgica) recrutaram 82 usuários do
Facebook. Durante duas semanas, eles enviaram perguntas
via SMS, cinco vezes por dia, para os voluntários. As perguntas
eram “como você está se sentindo agora?”, “como você avalia
sua vida?” e “quanto tempo você ficou no Facebook hoje?” O
estudo mostrou uma relação direta: quanto mais tempo a pessoa
passava na rede social, mais infeliz ficava. Os cientistas não
sabem explicar o porquê, mas uma de suas hipóteses é a
chamada inveja subliminar, que surge sem que a gente perceba
conscientemente. Já deve ter acontecido com você. Sabe quando
você está no trabalho, e dois ou três amigos postam fotos de
viagem? Você tem a sensação de que todo mundo está de férias,
ou que seus amigos viajam muito mais do que você. E fica se
sentindo um fracassado. “Como as pessoas tendem a mostrar
só as coisas boas no Facebook, achamos que aquilo reflete a
totalidade da vida delas”, diz o psiquiatra Daniel Spritzer, mestre
da UFRGS e coordenador do Grupo de Estudos sobre Adições
Tecnológicas. “A pessoa não vê o quanto aquele amigo trabalhou
para conseguir tirar férias”, diz Spritzer.
     E a vida em rede tem um efeito psicológico ainda
mais assustador. Durante 30 anos, pesquisadores da Universidade
de Michigan aplicaram testes de personalidade a 14 mil universitários.
Cada voluntário tinha de dizer se concordava ou discordava de
afirmações como “eu tento entender como meus amigos se sentem”
e “eu geralmente me preocupo com pessoas menos favorecidas
do que eu”. São perguntas criadas para medir o grau de empatia
de outra pessoa – o quanto ela se importa com as outras. Em
2010, os cientistas publicaram os resultados. Os jovens da geração
atual, que cresceram usando a internet, têm 40% menos empatia
que os jovens de três décadas atrás. E essa tendência fica mais
intensa a partir dos anos 2000, período que coincide com a
ascensão das redes sociais. A explicação disso, segundo o estudo,
é que na vida online fica fácil ignorar as pessoas quando não
queremos ouvir seus problemas ou críticas – e, com o tempo,
esse comportamento indiferente acaba sendo adotado também
na vida off-line.

(...)
(Revista Superinteressante, Edição 348, Junho, 2015) 

7- Analise com cuidado as expressões em destaque (negrito)
no texto e verifique o que é verdadeiro e o que é falso acerca
delas. (F)

I.  Existe, no texto lido, uma oração subordinada adverbial
proporcional, em “Quanto mais tempo a pessoa passava na
rede social”.

II.  O trecho “Durante 30 anos”, corresponde a uma oração
subordinada adverbial temporal.

III.  O trecho “de que todo mundo está de férias” é uma oração
subordinada substantiva completiva nominal.

IV. O trecho “que cresceram usando a internet” corresponde
a uma oração adjetiva explicativa.

V.  Na expressão “se concordava ou discordava”, existem duas
orações, a primeira é coordenada sindética adversativa, e a
segunda é coordenada sindética alternativa.

Estão corretas as afirmações feitas nos itens:

a)  I, II e III.

b)  I, II e IV.

c)  I, III e IV.

d)  II, III e IV.

e)  I, III e V.
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8- Leia a canção

O cio da terra

Debulhar o trigo
Colher cada bago do trigo
Forjar no trigo o milagre do pão
E se fartar de pão

Decepar a cana
Recolher a garapa da cana
roubar da cana a doçura do mel
Se lambuzar de mel

Afagar a terra
Conhecer os desejos da terra
Cio da terra propícia estação
E fecundar o chão

Milton Nascimento e Chico Buarque 
Link: http://www.vagalume.com.br/milton-nascimento/o-cio-da-terra

Analisando a canção acima, observa-se que o eu lírico:

a) fala, em todas as estrofes, sobre o trabalho braçal dos
canavieiros ao cortar a cana e preparar o nosso mel.

b) deixa claro que o trabalho de debulhar o trigo, hoje, não
existe mais por causa da tecnologia avançada.

c) quando cita “a propícia estação” quer mostrar que, em qualquer
estação (primavera, verão, outono, inverno), tudo o que se planta,
com certeza, dá.

d) mostra o cuidado de se atender os “desejos da terra”, ou
seja, respeitar a capacidade da natureza para dela extrair o
necessário ao homem.

e) ao falar da “garapa da cana”, aponta o amargor próprio do
sabor desta planta.

9-  Assinale a alternativa em que a pontuação corresponde
à norma culta da Língua Portuguesa.

a)  O velho tinha a linha, presa de leve nos dois dedos e
delicadamente, com a mão esquerda a desprendeu da vara.

b)  Neste momento, quando examinava as linhas, viu uma das
varas verdes dobrar-se violentamente.

c)  Viam-se algas amarelas agarradas à linha, mas o velho sabia
que, apenas representavam mais peso, para o peixe puxar e
este pensamento o deixou contente.

d)  Olhou para o mar que se perdia no horizonte e verificou,
o quanto estava só agora. Só podia ver os prismas na água
profunda e a linha estendendo-se, à frente do barco e a estranha
ondulação calma do mar.

e)  O sol e os movimentos regulares dos dedos, tinham afastado
a cãibra completamente e já conseguira recuperar o uso da
mão esquerda.

10- O livro “O velho e o mar”, de Ernest Hermingway, tornou-se
um best seller devido ao alcance da narrativa emotiva. Quanto
às personagens Santiago e Manolin, marque V ou F.

(     )  O velho lamentava-se sempre pelo que não tinha e gastava
tempo pensando nas coisas que tinha.

(     )  Santiago era convicto de sua missão e de sua profissão
como pescador.

(     )  O pescador era forte, não aceitava desânimo nem se
rendia à derrota.

(     )  Manolin mostrou-se fiel e solidário com Santiago desde
o começo da narrativa.

(     )  Manolin decidiu ir trabalhar com outro pescador por causa
da onda de azar que acometeu Santiago.

A sequência que analisa corretamente as informações é:

a) F – V – V – V – F 

b)  V – F – V – F – V

c)  V – V – F – F – V

d)  F – V – F – V – F

e)  V – F – V – F – F 

MATEMÁTICA
11- Analise as duas listas de expressões: 

a) 81 x² ˗ 1

b) x² + 6xy + 9y² 

c) 3xy + y

d) x² ˗ 6xy + 9y² IV. (x + 3y)²

III. (9x + 1) (9x ˗ 1)

II. (x ˗ 3y)²

I. y(3x + 1)

As expressões equivalentes são:

a) a – II; b – I; c – III; d – IV

b) a – III; b – IV; c – I; d – II

c) a – III; b – II; c – I; d – IV

d) a – II; b – IV; c – III; d – I

e) a – III; b – II; c – IV; d – I

12- Na figura, o número 19 foi obtido somando-se os dois
números diretamente abaixo da sua casinha. Os outros
números nas linhas superiores são obtidos da mesma forma.
Então, os valores das variáveis A e B são: 

210

B 49

19

11 8 A 5 6 9

a) A = 6 e B = 61

b) A = 8 e B = 62

c) A = 7 e B = 62

d) A = 7 e B = 61

e) A = 9 e B = 60

13- Um terreno retangular tem as medidas expressas na figura.
Nesse terreno, foi construída uma casa, também retangular,
medindo 7m por 10m. O espaço colorido tem área de 80 m²
e foi usado para fazer um belo jardim. Com base nas informações
apresentadas, as dimensões do terreno são:

a) 10m por 15m

b) 10m por 5m

c) 15m por 20m

d) 15m por 25m

e) 5m por 15m.

x+5

x

10m

7m

http://img.freepik.com/fotos-gratis/grama-artificial_1249-114.jpg?size=338&ext=jpg



14- Um barbeiro cobra R$ 45,00 para fazer a barba de clientes
com hora marcada e R$ 40,00 de clientes sem hora marcada.
Ele atende por dia um número fixo de 5 clientes com hora
marcada e um número variável X de clientes sem hora marcada,
e, com isso, arrecada a quantia Q em reais. O número de
clientes atendidos em um dia em que foram arrecadados
R$ 1025,00 é:

a) 20 clientes

b) 25 clientes

c) 40 clientes

d) 45 clientes

e) 15 clientes

15- O consumo de energia elétrica Y, em quilowatt-hora,
de uma secadora de roupas em X horas de funcionamento,
está representado no gráfico a seguir e é calculado por
f(x)= 50x. Então, o consumo de energia dessa secadora,
caso fique ligada por 15,5h, é de:

250

200

150

100

50

0
1 2 3 4 5

x

y
a) 7750 Kw/h

b) 77,5 Kw/h

c) 775 Kw/h

d) 7,75 Kw/h

e) 0,775 Kw/h

16- Divide-se o número 38 em duas parcelas. A maior parcela
dividida pela menor dá quociente 4 e resto 3. Determine
o valor dessas duas parcelas.

a) 19 e 19

b) 5,2 e 32,8

c) 7 e 31

d) 8,2 e 29,8

e) 8 e 30

17- Qual é o ângulo cuja soma da medida do seu complemento
com a do seu suplemento é 190°? 

a) 40º

b) 45º

c) 90º

d) 180º

e) 30º

18- Sobre os conjuntos numéricos, considere as seguintes
afirmativas:

I. Todo número inteiro é racional e todo número real é irracional.

II.  Todo número real é racional e todo número irracional é real.

PÁGINA 4

III. Toda dízima periódica é número racional.

IV.  Todo número decimal não exato é irracional.

V. O número zero é real, inteiro e racional.

Analisando as afirmativas, assinale a alternativa correta:

a) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras.

b) Somente a afirmativa I é verdadeira.

c) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.

d) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

e) Somente as afirmativas  I e III são verdadeiras.

19- Determine dois números, sabendo que o dobro da sua
diferença é 4 e o quádruplo do inverso de sua soma é 2.

a) 5 e 3

b) 4
3

e 2
3

c) 3
4

e 11
4

d) 2 e 0

e) 1 e 2

20- Na figura, r  = 3, r  = 7 e AO  = 12.1 2 1

12

X

O2

r2
r1

O1

A B C

1 2Determine a distância entre os centros O  e O .

a) 28

b) 40

c) 12

d) 32

e) 16

HISTÓRIA
21- A sociedade Feudal foi formada a partir da combinação
de dois mundos, o germânico e o romano, o que possibilitou
uma “fusão” cultural entre esses povos. Com a formação
dos reinos germânicos a partir do século V e sua maturidade
no século IX, uma nova dinâmica social foi sendo construída,
frequentes alianças entre reis e nobres eram formadas. A
respeito da organização política entre os nobres, assinale
a alternativa correta sobre a relação de suserania e vassalagem.

a) Vassalo era um nobre que se vinculava a outro nobre mais
poderoso, esperando receber proteção e terras.

b) Vassalo era um camponês que assumia o ofício de cultivar
terras e efetuar obras em castelos e igrejas.

c) Suserano era um nobre que recebia domínios territoriais
de outro nobre.

d) Suseranos eram, em sua maioria, camponeses que viviam
próximos ao castelo.

e) Vassalos eram nobres que assumiram o dever de executar 
a corveia sempre que o suserano ordenava.



PÁGINA 5

22- Há 500 anos, Martinho Lutero, em protesto à Igreja
Católica e à cobrança de indulgências, afixou na porta da
cadetral de Wittenberg um cartaz contendo 95 teses. Entre elas, 
estão:

28ª Tese: Certo é que, no momento em que a moeda soa na
caixa, vem o lucro, e o amor ao dinheiro cresce e aumenta; a
ajuda, porém, ou a intercessão da Igreja tão só correspondem
à vontade e ao agrado de Deus.

43ª Tese: Deve-se ensinar aos cristãos proceder melhor quem
dá aos pobres ou empresta ao necessitado do que os que
compram indulgências.

62ª Tese: O verdadeiro tesouro da Igreja é o santíssimo Evangelho
da glória e da graça de Deus.

www.monergismo.com/textos/credos/lutero.

Indique a alternativa que represente a teoria desenvolvida
por Lutero, tendo como apoio as teses citadas acima:

a) a  predestinação da alma.

b) o ato de supremacia.

c) a salvação pela fé.

d) a Santa Inquisição.

e) a Índex.

23- O fortalecimento do setor privado e a crise do Estado
Intervencionista deram impulso às pregações neoliberais,
à globalização e ao antikeynesianismo, cujos princípios foram
desenvolvidos pelo economista Friedrich Hayek. Observe a
imagem abaixo:

ESTADO MERCADO

www.estudopratico.com.br/neoliberalismo

Assinale as consequências da doutrina neoliberal e do 
“Estado mínimo”.

a) O fortalecimento dos sindicatos dos trabalhadores devido
ao aumento dos investimentos privados.

b) O agravamento das desigualdades econômicas e sociais
e o aumento da poluição.

c) A igualdade econômica entre regiões como África e Japão,
devido à globalização.

d) A valorização do homem em relação à máquina.

e) O baixo índice de desemprego e miséria no mundo.

24- “No dia 3 de outubro de 1884, deu-se, na cadeia desta
cidade, o seguinte fato: estavam dois pretos de nomes Paulo
e Alexandre ali recolhidos, quando, pelas 4:30 da manhã
ouviu a sentinela um barulho na prisão, e, em seguida, gritos
de socorro, ao que imediatamente os guardas entraram na
mesma, onde encontraram Paulo caído com a cabeça fraturada,
e Alexandre tentando degolar-se com uma lata, depósito de
cigarros. Perguntando qual motivo que o levara a cometer
aquele atentado, respondeu que entre ambos havia um pacto,
que era: matar ele a Paulo, e depois suicidar-se, para não
voltarem à fazenda do seu senhor”. 

Fonte: (“Relatório do chefe de polícia, anexo ao relatório apresentado
à Assembleia Legislativa Provincial de São Paulo pelo presidente
da província, João Alfredo Correa de Oliveira no dia 15/2/1886”.
São Paulo, Typ. de Jorge Seckler. 1886, p.9) 

Tendo o texto como referência, pode-se interpretar que:

a) o texto revela que a vida na prisão era pior que a escravidão
na fazenda do senhor de escravos. 

b) esses dois escravos representavam um verdadeiro perigo, e que,
por serem violentos, deveriam permanecer presos.

c) o texto fornece informações sobre os motivos da prisão dos
dois negros escravos.

d) por não poderem fugir da cadeia, os dois negros escravos 
fizeram um pacto violento.

e) o pacto entre os dois escravos representava a forma que os dois
 encontraram de resistir aos trabalhos forçados.

25- Durante a República Velha (1889-1930), também chamada
de República Café com Leite, ocorreram revoltas e surgiram
movimentos sociais que foram contrários às políticas de
exclusão, tanto nos munícipios quanto nos estados brasileiros.

Assinale a alternativa correta sobre a correspondência entre
as colunas com os nomes das revoltas/guerras e sua descrição.

A - Revolta da Chibata

B - Guerra de Canudos

C - Revolta da Vacina

D - Guerra do Contestado

(   ) Numa enorme área disputada judicialmente pelo Paraná
e Santa Catarina, ocorreu uma revolta sertaneja, que durou
quatro anos, contra, principalmente, as oligarquias locais, um
grupo estrangeiro e as forças de repressão da República
(Exército) e polícias estaduais.

(   ) Ocorrida na Marinha do Rio de Janeiro, contra os maus-
tratos, a péssima alimentação e os baixos soldos recebidos
pelos praças.

(   ) Ocorrida no sertão da Bahia, é um movimento de caráter
messiânico, liderado por Antonio Conselheiro, resultou num
imenso arraial que desafiou os poderes dos coronéis, da
Igreja, do Exército e do governo estadual.

(   ) Na cidade do Rio de Janeiro, houve o desalojamento
provocado pela modernização da cidade e eclodiu um
movimento  contra a política sanitarista idealizada pelo médico
Oswaldo Cruz.
a) A, D, B, C

b) B, A, D, C

c) B, C, D, A

d) D, A, B, C

e) A, C, D, B

GEOGRAFIA
26- A respeito do tema "fusos horários", analise as assertivas
que seguem marcando (V)  para as verdadeiras e (F) para
as falsas.

I.(        ) O ser humano conhece os fusos horários desde a
antiguidade.

II.(        ) Quando são 21h - 19/08/2017 - em uma localidade
a 45° O,  são 15h - 20/8/2017 - na localidade que está a
45° L. 

III.(        ) Com a ampliação da globalização, os fusos horários
passaram a ser descartados.

IV.(        ) O fuso que se situa no GMT é o referencial para a
determinação das horas.

Agora, assinale a sequência correta:

a) F – F – F – V

b) V – F – F – V  
c) F – V – F – V

d) V – V – F – V

e) F – F – F – F
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27- Leia a letra da música abaixo:

“Diáspora” 
(Tribalistas)

Acalmou a tormenta
Pereceram
Os que a estes mares ontem se arriscaram
E vivem os que por um amor tremeram
E dos céus os destinos esperaram

Atravessamos o mar Egeu
O barco cheio de fariseus
Como os cubanos, sírios, ciganos
Como romanos sem Coliseu
Atravessamos pro outro lado
No Rio Vermelho do mar sagrado
Os Center shoppings superlotados
De retirantes refugiados

You, where are you?
Where are you?
Where are you?

Onde está
Meu irmão
Sem Irmã
O meu filho sem pai
Minha mãe
Sem avó
Dando a mão pra ninguém
Sem lugar
Pra ficar
Os meninos sem paz
Onde estás
Meu senhor
Onde estás?
Onde estás? 
(...)

Fonte: https://www.letras.mus.br/tribalistas/diaspora/

A música “Diáspora” dos Tribalistas sintetiza o drama dos
refugiados. Sobre os refugiados é incorreto afirmar que:

a) a principal diferença entre refugiados e migrantes está no
motivo pelo qual essas pessoas se deslocam de um lugar para
o outro. Enquanto os refugiados precisam de ajuda por motivos
de guerra ou perseguição em seus países de origem, os migrantes
geralmente saem por vontade própria, para buscar melhores
condições de vida.

b) o mundo vive atualmente a mais grave crise de refugiados
desde o fim da II Guerra Mundial, em 1945. São milhões de
pessoas que foram obrigadas a deixar seus lares, fugindo de
guerras, conflitos internos, perseguições políticas e violações
de direitos humanos.

c) refugiado é alguém que teve de deixar seu país natal por
causa de sua etnia, religião, nacionalidade, convicção política
ou pertencimento a certo grupo social.

d) muitos migrantes e refugiados são vítimas da xenofobia,
um tipo de preconceito caracterizado pela aversão, medo 
ou ódio por estrangeiros, está vinculada a atitudes e 
comportamentos discriminatórios e frequentemente, culmina
em atos de violência, como diferentes tipos de abuso
e exibições de ódio.

e) entre os países que atualmente mais acolhem refugiados
estão a Hungria, Polônia e República Theca.

28- No dia 5 de novembro de 2015, há exatos dois anos,
aconteceu um dos maiores desastres ambientais do nosso
país: o acidente em Mariana (MG). Esse acidente:

a) ocorreu porque vários produtos radioativos, entre eles o 
Césio-137, foram manipulados no local sem a devida proteção.

b) refere-se às queimadas que ocorreram em uma grande área de
floresta e que geraram uma cortina de fumaça dificultando a 
visibilidade em uma rodovia próxima ao incêndio e levando a um
grave engavetamento de veículos e explosões.

c) ocorreu por causa da explosão da caldeira de uma usina
termelétrica.

d) ocorreu em virtude da liberação de uma grande quantidade
de petróleo no mar, o que causou a morte de várias espécies.

e) ocorreu em razão do rompimento de uma barragem com
rejeitos de minério de ferro.

29- Leia a afirmação abaixo e assinale a alternativa incorreta.

a) Maritimidade, continentalidade, latitude, altitude, massas de
ar e correntes marítimas são exemplos de fatores climáticos.

b) Quanto mais distante da linha do Equador um determinado
lugar estiver, menores serão as suas latitudes e, provavelmente,
menores serão suas temperaturas.

c) A pressão que o peso do ar exerce sobre a superfície da Terra
é chamada de pressão atmosférica, e seu valor depende da 
altitude do local onde é medida. Quanto maior a altitude,
menor a pressão atmosférica e vice-versa.

d) A umidade relativa do ar interfere no clima uma vez que, quanto
maior a umidade, menor a amplitude térmica e, do mesmo modo,
quanto menor for a umidade, maior será a amplitude térmica.

e) Quanto mais perto da linha do Equador um determinado lugar
estiver, menores serão as suas latitudes e, provavelmente, maiores
serão suas temperaturas.

30-  Observe a charge abaixo para responder a esta
questão. 

A crítica existente na charge está relacionada à\ao:

a) influência da tecnologia na vida das pessoas.

b) aumento da demanda por Smartphone e iPhone.

c) má distribuição da riqueza e à desigualdade social.

d) crescimento do número de usuários de internet.

e) distribuição de renda cada vez mais homogênea no Brasil
e no mundo.
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CIÊNCIAS
31- Átomo é uma palavra que, em grego, significa “aquilo
que não pode ser cortado ou dividido”. Hoje, sabemos que
os átomos são formados por partículas menores: os prótons,
nêutrons e elétrons. A imagem que segue dialoga com esse
conceito.

Considerando o modelo atômico de Rutherford-Bohr e o
conteúdo da charge, é correto afirmar que:

a) em volta do núcleo, fica a eletrosfera, onde existem elétrons,
prótons e nêutrons.

b) a região interna no átomo é conhecida como núcleo e a
região externa é chamada de elétrons.

c) no núcleo do átomo, existe apenas uma partícula sem carga
elétrica, representada na charge pela atriz. Já na eletrosfera, 
existem várias partículas com diferentes tipos de cargas elétricas,
representadas, na imagem, pelos fãs.

d) um átomo é sempre formado por uma celebridade que atrai
inúmeros fãs.

e) o núcleo do átomo ocupa a região central do átomo e é
composto pelos prótons e nêutrons. Já os elétrons ficam ao
redor do núcleo, na região chamada de eletrosfera.

32- Quando estamos no trânsito das cidades e rodovias,
percebemos que existem sinalizações que orientam os
condutores de veículos sobre a velocidade permitida
para  t rá fego .  O  desrespe i to  a  essas  le is  pode 
gerar  mul tas  e  punições previstas  pelo  Código
de Trânsito Brasileiro. Os radares são instrumentos
que controlam a velocidade média permitida nas vias e seu
funcionamento é bem simples. São feitas duas marcações
no asfalto A e B em um trecho muito curto. O sistema
computa o tempo que o veículo leva para ir de uma marcação
à outra. Depois, ele divide a distância A até B pelo tempo que
o móvel levou para percorrer esse trecho, obtendo, assim,
a velocidade média do veículo no percurso. 

Vamos supor que você vá de ônibus de Curitiba a São Luiz
do Purunã, que fica, aproximadamente, 50 km de Curitiba, em
uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 70 km/h,  e
demore 30 minutos no deslocamento.

Assinale a alternativa correta, verificando se o motorista
do ônibus ultrapassou o limite de velocidade permitido
nessa rodovia.

a) Ele ultrapassou o limite de velocidade permitido, já que sua
velocidade média foi de 100km/h.

b) Ele ultrapassou o limite de velocidade permitido, já que sua
velocidade média foi de 120km/h.

c) Ele não ultrapassou o limite de velocidade permitido, já que
é uma estrada com muitas curvas e sua velocidade média foi
de 25 km/h.

d) Ele não ultrapassou o limite de velocidade permitido, já que
a o limite em todas as rodovias é de 2,3 km/h.

e) Ele não ultrapassou o limite de velocidade permitido, já que
sua velocidade média foi de 1,6 km/h.

33- O sistema respiratório e o sistema digestório são fundamentais
na realização de diferentes processos essenciais à manutenção
da vida. Assinale a estrutura que é comum ao sistema respiratório
e ao sistema digestório.

a) laringe

b) faringe

c) traqueia

d) esôfago

e) brônquio

34- Quando enchemos um copo de vidro com líquido gelado,
observamos a formação de gotas em sua superfície externa.
Essas gotas são formadas a partir do vapor de água presente
no ar, que passa do estado gasoso para o estado líquido.
Assinale o fenômeno ao qual se refere o enunciado.

a) sublimação

b) fusão

c) calefação

d) condensação

e) evaporação

35- As raízes das plantas geralmente ficam dentro do solo
e obtêm dele água e sais minerais. Essa mistura é chamada
de seiva ___________, que flui das raízes até as folhas.
Nas folhas, onde existe grande concentração do pigmento
____________ , ocorre a fotossíntese. Nesse processo, a
água e o __________ são transformados em ________ e
glicose, na presença da luz, produzindo a seiva _______
que é distribuída por todas as partes da planta.

As palavras que completam corretamente as lacunas são:

a) elaborada – clorofila – gás carbônico – gás oxigênio – bruta

b) bruta – clorofila – gás oxigênio – gás carbônico – elaborada

c) bruta – clorofila – gás carbônico – gás oxigênio – elaborada

d) elaborada – cloroplasto – gás oxigênio – gás carbônico – bruta

e) bruta – cloroplasto – gás carbônico – gás oxigênio – elaborada

A B
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PRODUÇÃO DE TEXTO

Texto 1
Por que fazemos amigos?

               Pura, sincera, desinteressada. A amizade humana não nasceu assim. Mas um improviso do cérebro mudou tudo:
criou um novo tipo de relação, que revolucionou a convivência entre as pessoas – e fez a humanidade ser o que é hoje.
      Tudo começou por puro interesse. Quando os primeiros macacos se tornaram amigos, fizeram isso por
motivos bem objetivos – ajudar uns aos outros em lutas contra rivais, no caso dos machos, e cuidar melhor dos filhotes, no caso
das fêmeas. A amizade não passava de uma troca de favores. Agora pense nos dias de hoje: com você e os seus amigos, não
é assim. Você tem amigos simplesmente porque gosta de estar na companhia deles, certo? Errado. Você continua fazendo
amizades por puro interesse – no caso, alimentar o seu cérebro com uma substância chamada ocitocina.

(...)
         Experiências feitas na Universidade da Califórnia comprovaram que, quando você conhece uma pessoa que lhe
pareça confiável, o nível de ocitocina no seu cérebro aumenta. Isso faz com que você se sinta mais propenso a criar uma relação
com aquela pessoa. Ou seja: graças à ocitocina, o cérebro aprendeu a transformar algo que era necessário à sobrevivência – a
cooperação – em prazer.
          Com a evolução, a amizade deixou de ser imprescindível à sobrevivência do indivíduo. No mundo atual, para obter
comida, basta ir a um restaurante. Dá para fazer isso sozinho. Mas é muito desagradável – porque o seu cérebro está condicionado
a fazer alianças (e também porque a amizade tem uma série de efeitos importantes no organismo). É por isso que procuramos
amigos, mesmo que tecnicamente não precisemos deles.

(...)
            Ter amigos só traz benefícios. Quanto mais, melhor. Mas há um limite. Um estudo feito na Universidade de Oxford
comparou o tamanho do cérebro humano, mais precisamente do neocórtex (área responsável pelo pensamento consciente),
com o de outros primatas. Ele cruzou essas informações com dados sobre a organização social de cada uma das espécies ao
longo do tempo. E chegou a uma conclusão reveladora: 150 é o máximo de amigos que uma pessoa consegue ter ao mesmo
tempo.
         Para que você mantenha uma amizade com alguém, precisa memorizar informações sobre aquela pessoa (desde
o nome até detalhes da personalidade dela), que serão acionadas quando vocês interagirem. Por algum motivo, o cérebro não
comporta dados sobre mais de 150 pessoas. Os relacionamentos que extrapolam esse número são inevitavelmente mais casuais.
Não são amizade.

(...)
Disponível em: <http://super.abril.com.br/comportamento/por-que-fazemos-amigos/> Aceso em: 03 jul 2017.

Texto 2
Os limites da amizade

O que esperar de uma relação tão complexa? Cada indivíduo tem uma visão do que busca em um amigo.
         Uma das relações mais complexas de serem entendidas é, provavelmente, a relação de amizade. No geral, as
pessoas cobram muito daqueles que escolhem para estar ao seu lado, contam seus segredos e dividem suas histórias. Porém,
muitas vezes os sentimentos se confundem e se cobra uma dedicação que nem sempre está ao alcance do outro.
            Diferente do que muitos pensam, existem limites nas relações de amizade, como existem limites em qualquer relação,
embora seja difícil determiná-los. “É complexo pensar em limites numa relação de amizade, pois, em se tratando de amizade, uma 
regra subliminar é que tudo deve ser dito. Essas pessoas estão inseridas em contextos muito próximos e de muita intimidade”, é 
no que acredita a psicóloga clínica Keli Rodrigues.
                Quando se pensa em limites, a questão passa pelo respeito ao espaço, à opinião e às ideias do outro. Não é bom criar
expectativas sobre um amigo e esperar dele as suas próprias atitudes. (...) 

Disponível em: <http://www.oestadorj.com.br/comportamento/os-limites-da-amizade/> Acesso em 03 jul 2017.

Texto 3
As amizades e as redes sociais

Por Marta Andersen

          O formato das amizades dos adolescentes atuais é bem diferente do dos seus pais. As redes sociais trouxeram
mudanças importantes na forma de viver e construir amizades. Enquanto os pais desenvolveram predominantemente amizades
na escola, que eram suportadas pelo convívio diário com os amigos (entre a escola, as idas ao café e as festas de aniversário),
os adolescentes atuais têm, muitas vezes, mais tempo de contato “virtual” com os amigos, do que tempo “real”.

Qual é o impacto das redes sociais nas amizades dos adolescentes? Quais as vantagens e desvantagens?

        Com as redes sociais o próprio conceito de amizade parece ter sido alternado. Enquanto que, para construir uma
amizade na vida real, é preciso que haja, desejo mútuo de conhecer o outro e a relação é construída em privado, pela
partilha de momentos que vão reforçando a cumplicidade entre amigos, nas amizades nas redes sociais basta clicar em 
alguém para se tornar seu amigo, e, a partir desse momento, o outro passa a ter acesso a tudo que o amigo
publicar. Para além disso, enquanto na vida real todos procuramos ter “poucos, mas bons amigos”, nas redes sociais os adolescentes
habitualmente procuram ter muitas amizades, sendo que a quantidade suplanta a qualidade.
           No entanto, nem tudo são desvantagens. Num mundo em que a maior parte dos pais desenvolveu um enorme receio
de deixar os filhos conviver fora de casa, as redes sociais são, muitas vezes, o único local de convívio para os adolescentes. Assim,
as redes sociais permitem ao adolescente convier regularmente com os amigos, assim como partilhar instantaneamente ideias e
sentimentos. (...)

Disponível em: <http://oficinadepsicologia.com/as-amizades-e-as-redes-sociais/> Acesso em: 03 jul 2017.
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ÁREA DO CANDIDATO - RASCUNHO DA PRODUÇÃO DE TEXTO

RASCUNHO

Limite mínimo 

Limite máximo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      Os textos que você leu abordam assuntos, de diferentes maneiras, sobre amizade, a necessidade
de ter amigos, os limites de uma amizade, bem como vantagens e desvantagens das redes sociais nessa importante relação
entre as pessoas.

Sua tarefa é escrever um texto a respeito das amizades em redes sociais. No seu texto, você deve:

- elaborar o seu conceito de amizade.

- mencionar vantagens e desvantagens das amizades em redes sociais.

- m anifestar-se contrária ou favoravelmente em relação ao uso da tecnologia na manutenção de relações de amizade.

Seu texto deve ter entre 12 e 15 linhas.

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15
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