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CURSINHO FIEB – TURMAS FEVEREIRO 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 
LEIA COM MUITA ATENÇÃO 

 

1. Esta prova contém 40 questões, com 05 (cinco) alternativas cada uma, das quais somente uma é 
correta.  

2. Verifique se a numeração do caderno de questões está contínua e em caso de falta de alguma, 
solicite ao fiscal da prova a troca do caderno antes da realização da prova. 

3. Escreva seu nome e número de inscrição no espaço acima. 

4. Esta prova tem a duração de 03 horas. Não será permitida a saída da sala antes de decorrida 01 
hora do início da prova. 

5. Você irá receber o cartão de resposta que será utilizado para a correção da prova; confira o seu 
nome, e assine no espaço reservado. 

6. Assinale a resposta no cartão de respostas preenchendo totalmente com caneta (azul ou preta), 
o respectivo campo, com o cuidado de não ultrapassar o espaço do mesmo. Não assinale as 
respostas com um “X” pois esta sinalização não será considerada. Não use lápis ou caneta 
vermelha, em hipótese alguma, para assinalar as respostas. 

7. Será anulada a questão em que for assinalada mais de uma alternativa, que estiver em branco ou 
apresentar qualquer sinal de rasura. Assinale apenas uma alternativa para cada questão. 

8. Não rasure nem amasse o cartão de resposta e não escreva nada nele além da assinatura no local 
próprio. 

9. É proibido o uso de eletrônicos. 

10. Quando houver necessidade de comunicar-se com o fiscal da prova levante o braço e aguarde. 

11. Não solte o grampo deste caderno de prova em hipótese alguma. 

12. Utilize os espaços em branco neste caderno de prova para rascunho. 

13. Devolver o caderno de questões ao término da prova. 

  

 

 

BOA PROVA
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. (Unicamp-SP, adaptada)  

A busca por vida fora da Terra 

Um sinal eletrônico é emitido pelo Laboratório de 
Propulsão a Jato (JPL, sigla em inglês) da 
NASA, em Pasadena, Califórnia, e viaja até um 
robô fixado na parte inferior da camada de gelo 
de 30 centímetros de espessura em um lago do 
extremo norte do Alasca. O holofote do robô 
começa a brilhar. “Funcionou!”, exclama John 
Leichty, um jovem engenheiro do JPL, que está 
em uma barraca perto do lago congelado.  

Embora não pareça uma grande façanha 
tecnológica, esse talvez seja o primeiro passo 
para a exploração de uma lua distante.  

Mais de sete mil quilômetros ao sul do Alasca, 
no México, a geomicrobióloga Penélope Boston 
caminha por uma água turva que bate em seus 
tornozelos, em uma gruta, cerca de 15 metros 
abaixo da superfície. Como os outros cientistas 
que a acompanham, Penelope carrega um 
respirador pesado, além do tanque adicional de 
ar, de modo que possa sobreviver em meio ao 
sulfeto de hidrogênio, monóxido de carbono e 
outros gases venenosos da caverna. Aos seus 
pés, a água corrente contém ácido sulfúrico. A 
lanterna no capacete ilumina a gotícula de uma 
gosma espessa e semitranslúcida que escorre 
da parede. “Não é incrível?”, exclama.  

Esses dois locais (um lago congelado no ártico 
e uma gruta nos trópicos) talvez possam 
fornecer pistas para um dos mistérios mais 
antigos e instigantes: existe vida fora do nosso 
planeta? Criaturas em outros mundos, seja em 
nosso sistema solar, seja em órbita ao redor de 
estrelas distantes, poderiam muito bem ter de 
sobreviver em oceanos recobertos de gelo, 
como os que existem em um dos satélites de 
Júpiter, ou em grutas fechadas e repletas de 
gás, que talvez sejam comuns em Marte.  

Portanto, se for possível determinar um 
procedimento para isolar e identificar formas de 
vida em ambientes igualmente extremos aqui na 
Terra, então estaremos mais preparados para 
empreender a busca pela vida em outras partes 
do Universo.  

Adaptado de: Michael D. Lemonick, “A busca por vida fora da Terra”. 
National Geographic, jul. 2014, p. 38-40. 

A partir da leitura do texto, analise as 
afirmativas:  

I. O jovem engenheiro do JLP e a 
geomicrobióloga executam suas pesquisas com 
a ajuda de robôs e em lugares inóspitos.  

II. Para as pesquisas, tanto o jovem engenheiro 
do JLP quanto a geomicrobióloga usam 
respiradores para que possam respirar.  

III. Podemos concluir do texto que estudos sobre 
formas de vida em ambientes extremos podem 
preparar os cientistas para enfrentar a questão 
da busca pela vida fora da Terra. 

Está(ão) correta(s):  

a) I, II e III.  

b) I e II apenas.  

c) II e III apenas.  

d) III apenas.  

e) I apenas. 

2. (Unifesp)  

A palavra falada é um fenômeno natural; a 
palavra escrita é um fenômeno cultural. O 
homem natural pode viver perfeitamente sem ler 
nem escrever. Não o pode o homem a que 
chamamos civilizado: por isso, como disse, a 
palavra escrita é um fenômeno cultural, não da 
natureza mas da civilização, da qual a cultura é 
a essência e o esteio.  

Pertencendo, pois, a mundos (mentais) 
essencialmente diferentes, os dois tipos de 
palavra obedecem forçosamente a leis ou 
regras essencialmente diferentes. A palavra 
falada é um caso, por assim dizer, democrático. 
Ao falar, temos que obedecer à lei do maior 
número, sob pena de ou não sermos 
compreendidos ou sermos inutilmente ridículos.  

Se a maioria pronuncia mal uma palavra, temos 
que a pronunciar mal. Se a maioria usa de uma 
construção gramatical errada, da mesma 
construção teremos que usar. Se a maioria caiu 
em usar estrangeirismos ou outras 
irregularidades verbais, assim temos que fazer.  

Os termos ou expressões que na linguagem 
escrita são justos, e até obrigatórios, tornam-se 
em estupidez e pedantaria, se deles fazemos 
uso no trato verbal. Tornam- -se até em má-
criação, pois o preceito fundamental da 
civilidade é que nos conformemos o mais 
possível com as maneiras, os hábitos, e a 
educação da pessoa com quem falamos, ainda 
que nisso faltemos às boas maneiras ou à 
etiqueta, que são a cultura exterior.  
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Fernando Pessoa. A língua portuguesa, 1999. [Adaptado]  

Assinale a alternativa cujo enunciado atende à 
norma-padrão da língua portuguesa.  

a) Durante a leitura do livro, surgiram várias 
dúvidas. O enredo e a temática abordada, que 
causou muita polêmica, mostraram a atualidade 
da obra. Vislumbraram-se vieses interessantes 
na construção das personagens.  

b) Durante a leitura do livro, ficou várias dúvidas. 
O enredo e a temática abordados, que causou 
muita polêmica, mostrou a atualidade da obra. 
Vislumbrou-se vieses interessantes na 
construção das personagens.  

c) Durante a leitura do livro, houve várias 
dúvidas. O enredo e a temática abordada, que 
causou muita polêmica, mostraram a atualidade 
da obra. Vislumbrou-se vieses interessantes na 
construção das personagens.  

d) Durante a leitura do livro, ficaram várias 
dúvidas. O enredo e a temática abordados, que 
causou muita polêmica, mostraram a atualidade 
da obra. Vislumbrou-se vieses interessantes na 
construção das personagens.  

e) Durante a leitura do livro, houveram várias 
dúvidas. O enredo e a temática abordada, que 
causou muita polêmica, mostrou a atualidade da 
obra. Vislumbraram-se vieses interessantes na 
construção das personagens. 

 

3) Indique em qual frase o uso de “porque” está 
correto. 

a) Porque você está gritando comigo? 
b) Vou embora porque estou muito cansada. 
c) Alguém que me diga o porque de tanta 
confusão! 
d) A Helena sabe porque foi chamada à 
direção? 
e) Essa decisão foi tomada porquê? 
 

4) (Fuvest) Assinale a alternativa onde o 
pronome pessoal está empregado 
corretamente: 

a) Este é um problema para mim resolver. 
b) Entre eu e tu não há mais nada. 
c) A questão deve ser resolvida por eu e você. 
d) Para mim, viajar de avião é um suplício. 
e) Quando voltei a si, não sabia onde me 
encontrava. 

 

5) (UFPR) Complete com os pronomes e indique 
a opção correta, dentre as indicadas abaixo: 

1) De repente, deu-lhe um livro para _____ ler. 

2) De repente, deu um livro para _____ . 
3) Nada mais há entre _____ e você. 
4) Sempre houve entendimentos entre _____ e 
ti. 
5) José, espere vou _____ . 

a) ele, mim, eu, eu, consigo 
b) ela, eu, mim, eu, contigo 
c) ela, mim, mim, mim, com você 
d) ela, mim, eu, eu, consigo 
e) ela, mim, eu, mim, contigo 

 

6) (UFMA) Identifique a oração em que a 
palavra “certo” é pronome indefinido: 

a) Certo perdeste o juízo. 
b) Certo rapaz te procurou. 
c) Escolheste o rapaz certo. 
d) Marque o conceito certo. 
e) Não deixe o certo pelo errado. 

7) Leia as frases abaixo: 
 
1 - Assisti ao ________ do balé Bolshoi; 
2 - Daqui ______ pouco vão dizer que ______ 
vida em Marte. 
3 - As _________ da câmara são verdadeiros 
programas de humor. 
4 - ___________ dias que não falo com 
Alfredo. 
 
Escolha a alternativa que oferece a sequência 
correta de vocábulos para as lacunas 
existentes: 
a) concerto – há – a – cessões – há; 
b) conserto – a – há – sessões – a; 
c) concerto – a – há – seções – a; 
d) concerto – a – há – sessões – há; 
e) conserto – há – a – sessões – a . 

 

(UFAC-1997) Leia o texto abaixo e responda à 
questão 8: 

O PRIMO 

Primeira noite ele conheceu que Santina não era 
moça. Casado por amor, Bento se desesperou. 
Matar a noiva, suicidar-se, e deixar o outro sem 
castigo? Ela revelou que, havia dois anos, o 
primo Euzébio lhe fizera mal, por mais que se 
defendesse. De vergonha, prometeu a Nossa 
Senhora ficar solteira. O próprio Bento não a 
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deixava mentir, testemunha de sua aflição antes 
do casamento. Santina pediu perdão, ele 
respondeu que era tarde - noiva de grinalda sem 
ter direito. 

(Cemitério de elefantes. Apud CARNEIRO, Agostinho Dias) 

8) "...o primo Euzébio lhe fizera mal..." Nessa 
frase, a palavra mal está escrita com "l". Há, 
porém, situações em que ela também pode ser 
escrita com "u". Observe as frases abaixo e, em 
seguida, assinale a alternativa cuja sequência 
preencha adequadamente os espaços em 
branco. 

- Para Santina, Euzébio foi um homem____. 

- Segundo o narrador, Bento fez um _____ 
casamento. 

- Bento recebeu muito_____ a revelação de 
Santina. _____ ouviu a revelação de Santina, 
Bento decidiu separar-se. 

a) mau / mal / mal / Mau 

b) mau / mal / mau / Mal 

c) mal / mau / mal / Mau 

d) mal / mal / mau / Mau 

e) mau / mau / mal / Mal 

 

9) 

Plac-ti-plac  

Eu entrei no samba  

Na casa do nicolau  

Na marcação do meu sapateado  

Tinha um violão mais um berimbau  

Foi assim  

Plac ti plac plac  

Di dirim dim, di dirim dom dom  

[...] 

Adoniran Barbosa  

 O recurso utilizado pelo poeta de produzir na 
escrita os sons é chamado de:  

a) assonância.  

b) aliteração.  

c) onomatopeia.  

d) prosopopeia.  

e) personificação.  

 

10) [...] Tento usar a língua direito, estudo um 
pouco, mas no geral toco de ouvido e creio que 
minhas notas encontram eco em qualquer um 
que tenha aprendido algum português na 
escola, não são “especializadas”, ou coisa 
assim. Devo prestar mais atenção na língua que 
a maior parte das pessoas porque sou escritor, 
vivo mexendo com as palavras e o que acontece 
com elas me afeta, às vezes de forma meio 
doida.  

[...] João Ubaldo Ribeiro Disponível em: . Acesso em: 31 mar. 2016.  

 

No trecho “Tento usar a língua direito, estudo um 
pouco, mas no geral toco de ouvido...”, o uso da 
vírgula:  

( ) justifica-se por separar orações coordenadas.  

( ) tem como objetivo separar os elementos de 
uma enumeração.  

( ) tem como propósito enfatizar as ideias 
contidas nas orações.  

As assertivas são, respectivamente:  

a) V – V – V  

b) F – F – F  

c) V – F – F  

d) F – V – F  

e) F – F – V 

 

11) (Unifesp) Analise a capa de um folder de 
campanha de trânsito.  

 

Explicitando-se os complementos dos verbos 
em “Eu cuido, eu respeito.”, obtém-se, em 
conformidade com a norma-padrão da língua 
portuguesa:  
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a) Eu a cuido, eu respeito-lhe.  

b) Eu cuido dela, eu lhe respeito.  

c) Eu cuido dela, eu a respeito.  

d) Eu lhe cuido e respeito.  

e) Eu cuido e respeito-a. 

Texto para as questões 12 e 13.  

Os bebês nascem com instintos que os ajudam 
a sintonizar rapidamente os ritmos da fala e a 
gramática. São muito sensíveis à direção do 
olhar de outra pessoa, que os ajuda a decifrar 
frases incompreensíveis, como “Olha aquele 
cachorro engraçado!”. Os bebês murmuram e 
balbuciam, ações que tornam as cordas vocais 
mais afinadas. Eles também viram a cabeça 
instintivamente por causa de um barulho e se 
extasiam com a voz da mãe ou do pai. O elo 
afetivo é muito importante para seu 
desenvolvimento intuitivo e emocional. Embora 
a linguagem ainda não esteja conectada em seu 
cérebro, o bebê tem várias artimanhas 
genéticas que lhe permitem aprender desde o 
dia de seu nascimento.  

John McCrone  

12)(Mackenzie-SP) Pela leitura do texto, é 
correto afirmar que:  

a) está ausente nos bebês qualquer processo 
cognitivo que os faça compreender o mundo ao 
seu redor, uma vez que eles ainda estão 
distantes da linguagem e da compreensão das 
ações dos adultos.  

b) os bebês realizam ações que organizam sua 
entrada no mundo da linguagem e os colocam 
em contato com os adultos, como o ato de 
murmurar e mesmo o reconhecimento da voz 
dos pais.  

c) as frases ditas pelos adultos para os bebês 
são incompreensíveis para estes porque eles 
ainda não conseguem processar nenhum tipo 
de informação que venha do mundo externo ou 
do contato com seus pais.  

d) o aprendizado dos bebês se inicia no 
momento exato em que eles viram a cabeça 
para o lado e reconhecem os seus pais. A partir 
daí eles já estão prontos para utilizar as 
primeiras palavras.  

e) o aprendizado da língua pelos bebês é algo 
que depende exclusivamente do ambiente 
externo e do contato com os pais, pois é 
improvável que haja habilidades inatas que 

contribuam para o desenvolvimento da 
linguagem.  

13) (Mackenzie-SP) É predominante no texto a 
função:  

a) metalinguística, uma vez que, ao falar do 
desenvolvimento da linguagem nos bebês, o 
autor trata com destaque do código linguístico e 
seus recursos.  

b) emotiva, já que o autor do texto e sua 
subjetividade em relação ao que narra são 
destacados por meio de elementos linguísticos.  

c) referencial, pois a intenção principal do texto 
é informar o leitor de um assunto que é tratado 
de modo objetivo pelo seu autor.  

d) fática, porque estão presentes no texto, ao 
longo de seu desenvolvimento, marcas de 
interação com o leitor, como perguntas 
retóricas.  

e) poética, pois mais do que informar sobre algo 
o autor procurou persuadir o leitor pelo modo 
com que elaborou a mensagem, caracterizada 
pela linguagem figurada. 

 

14)(PUC-SP)  

Liberdade para mentir 

Os jornalistas Carlos Alberto Sardenberg e 
Miriam Leitão, das Organizações Globo, 
sentiram na pele as consequências da liberdade 
com que se escreve e reescreve a principal 
enciclopédia do século XXI. Seus verbetes na 
Wikipédia ganharam informações falsas e 
ofensivas. E o mais espantoso: as modificações 
foram feitas a partir da rede de internet do 
Palácio do Planalto.  

O governo federal lamentou o episódio, negou 
que tenha sido o autor das modificações, 
afirmou que agora é tecnicamente impossível 
identificar os responsáveis e alegou que sua 
rede é também usada por visitantes do Planalto. 
A fraude teria ocorrido em maio do ano passado, 
mas só veio à tona neste mês.  

O episódio joga luz sobre os bastidores da maior 
enciclopédia do século XXI, quinto site mais 
visitado do mundo, que atende mais de 430 
milhões de pessoas por mês com seus 32 
milhões de verbetes em 287 idiomas. Qualquer 
um pode escrever ou reescrever verbetes da 
Wikipédia.  

Disponível em: . Acesso em: 17 dez. 2015.  
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“Seus verbetes na Wikipédia ganharam 
informações falsas e ofensivas.” A respeito do 
pronome possessivo evidenciado nesse trecho, 
é válido afirmar que:  

a) os verbetes foram escritos pelos jornalistas.  

b) Carlos Alberto Sardenberg e Miriam Leitão 
escrevem verbetes para Wikipédia.  

c) os verbetes na Wikipédia eram sobre Carlos 
Alberto Sardenberg e Miriam Leitão.  

d) as informações contidas nos verbetes na 
Wikipédia eram sobre visitantes do Palácio do 
Planalto.  

e) as modificações nos verbetes foram 
realizadas por Carlos Alberto Sardenberg e 
Miriam Leitão. 

15) (Enem-MEC) 

Só há uma saída para a escola se ela quiser ser 
mais bem-sucedida: aceitar a mudança da 
língua como um fato. Isso deve significar que a 
escola deve aceitar qualquer forma da língua em 
suas atividades escritas? Não deve mais 
corrigir? Não! 

Há outra dimensão a ser considerada: de fato, 
no mundo real da escrita, não existe apenas um 
português correto, que valeria para todas as 
ocasiões: o estilo dos contratos não é o mesmo 
do dos manuais de instrução; o dos juízes do 
Supremo não é o mesmo do dos cordelistas; o 
dos editoriais dos jornais não é o mesmo do dos 
cadernos de cultura dos mesmos jornais. Ou do 
de seus colunistas. 

POSSENTI, S. Gramática na cabeça. Língua Portuguesa, ano 5, n. 67, 
maio 2011. [Adaptado] 

Sírio Possenti defende a tese de que não existe 
um único “português correto”. Assim sendo, o 
domínio da língua portuguesa implica, entre 
outras coisas, saber: 

a) descartar as marcas de informalidade do 
texto. 

b) reservar o emprego da norma-padrão aos 
textos de circulação ampla. 

c) moldar a norma-padrão do português pela 
linguagem do discurso jornalístico. 

d) adequar as formas da língua a diferentes tipos 
de texto e contexto. 

e) desprezar as formas da língua previstas pelas 
gramáticas e manuais divulgados pela escola. 

 

16) (Enem-MEC) 

Morder o fruto amargo e não cuspir 

Mas avisar aos outros quanto é amargo 

Cumprir o trato injusto e não falhar 

Mas avisar aos outros quanto é injusto 

Sofrer o esquema falso e não ceder 

Mas avisar aos outros quanto é falso 

Dizer também que são coisas mutáveis... 

E quando em muitos a não pulsar 

– do amargo e injusto e falso por mudar – 

então confiar à gente exausta o plano 

de um mundo novo e muito mais humano. 

CAMPOS, G. Tarefa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. 

 

Na organização do poema, os empregos da 
conjunção “mas” articulam, para além de sua 
função sintática: 

a) a ligação entre verbos semanticamente 
semelhantes. 

b) a oposição entre ações aparentemente 
inconciliáveis. 

c) a introdução do argumento mais forte de uma 
sequência. 

d) o reforço da causa apresentada no enunciado 
introdutório. 

e) a intensidade dos problemas sociais 
presentes no mundo. 

 

17) 

[...] 

É preciso salvar o país, 

é preciso crer em Deus, 

é preciso pagar as dívidas, 

é preciso comprar um rádio, 

é preciso esquecer fulana.” 

[...] 

Fragmento do “Poema da necessidade”. Carlos Drummond de 
Andrade. 

A leitura da estrofe nos possibilita inferir com 
maior evidência: 

a) a crítica do eu lírico aos valores passageiros. 
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b) o forte cunho social que caracteriza a obra 
do poeta. 

c) as inquietações e preocupações do eu lírico 
na agitação da vida moderna. 

d) a impotência do eu lírico perante o mundo. 

e) a dor do poeta causada pela saudade da 
terra natal. 

(Etec) Leia o texto a seguir para responder às 
questões 18, 19 e 20. 

A diferença entre criticar e dar um feedback 

Aprender a fazer e a receber críticas é 
complicado. Se interpretarmos como ataque 
qualquer comentário que não seja agradável, 

descartaremos qualquer coisa útil que o crítico 
possa ter a nos dizer. 

Mas levar toda crítica a sério também não é 
benéfico. 

A crítica não construtiva, além de acusatória, 
pode fazer julgamentos, rotular, pregar 
sermões, dar aula de moral e até ridicularizar. 

Já o feedback, termo em inglês que pode ser 
traduzido por “dar um retorno ou discutir a 
situação”, se concentra em oferecer 
informações concretas para motivar a pessoa 
que as recebe a rever seus comportamentos. 

A crítica, se malfeita, frequentemente inclui 
ordens e ultimatos, fazendo com que a pessoa 
que a ouve fique na defensiva, o que 
compromete seu desempenho. No processo de 
feedback, ao contrário, o que se espera é que a 
pessoa perceba as vantagens de promover 
mudanças em sua maneira de ser. 

Um exemplo pode ser dado por Darren Gurney, 
treinador de equipes de beisebol, que descobriu 
que é mais produtivo pedir que o jogador analise 
o que poderia ter feito melhor durante a partida 
do que apenas apontar seus erros. 

Especialistas dizem que, na hora da crítica, o 
primeiro passo é ouvir com calma o que é dito; 
em segundo lugar é importante determinar o que 
é válido ou não, pois algumas críticas não têm 
fundamento; e, por último, devemos reconhecer 
a necessidade de mudanças e buscar o 

autoaperfeiçoamento. 

Adaptado de Alina Tugend, The New York Times, 5 out. 2009. 

 

 

18) De acordo com o texto, é correto afirmar 
que: 

a) as críticas são desnecessárias e 
improdutivas, por isso não as devemos 
considerar importantes. 

b) a crítica se diferencia do feedback por ela 
não submeter o indivíduo a situações 
constrangedoras. 

c) o feedback geralmente compromete o 
desempenho do indivíduo levando-o a uma 
baixa autoestima. 

d) o indivíduo que aprende a ouvir críticas tem 
discernimento para avaliar o que é pertinente 
ou não. 

e) o autoaperfeiçoamento é decorrência da 
rejeição que o indivíduo tem à prática do 
feedback. 

 

19) Considere a frase a seguir. 

Já o feedback, termo em inglês que pode ser 
traduzido por “dar um retorno ou discutir a 
situação”, se concentra em oferecer 
informações concretas para motivar a pessoa 
que as recebe a rever seus comportamentos. 

 De acordo com a leitura, entende-se o adjetivo 
“concretas” por informações que: 

a) expõem a intimidade e a privacidade da 
pessoa criticada. 

b) são diretas, porém ofensivas e destrutivas 
para a pessoa que as recebe. 

c) nascem de um julgamento parcial e subjetivo 
das atitudes e da personalidade do indivíduo. 

d) são consequência das opiniões divergentes 
que o grupo tem sobre a pessoa avaliada. 

e) se baseiam na realidade e nos fatos para 
apontar mudanças necessárias no indivíduo. 

 

20) Considere os trechos: 

[...] Mas levar toda crítica a sério também não é 
benéfico. [...] 

[...] é importante determinar o que é válido ou 
não, pois algumas críticas não têm fundamento 
[...] 

 As palavras em destaque estabelecem entre 
as informações do texto, correta e 
respectivamente, relações de: 
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a) condição e oposição. 

b) condição e concessão. 

c) oposição e causa. 

d) oposição e tempo. 

e) tempo e conclusão. 

ATUALIDADES 

 

21) No dia 11 de julho de 2017 foi aprovada a lei 

que flexibiliza as relações trabalhistas. Assinale 

a alternativa que apresenta a principal mudança 

promovida por esta lei: 

a) A principal mudança diz respeito a 

negociações de termos de contrato, que agora 

podem ser feitas diretamente entre patrão e 

empregado, sem mediação do sindicato, e têm 

força de lei. 

b) A principal mudança diz respeito a 

negociações de termos de contrato, que agora 

podem ser feitas diretamente entre empregado 

e sindicato, sem mediação do patrão, e têm 

força de lei. 

c) A principal mudança diz respeito a 
negociações de termos de contrato, que agora 
podem ser feitas diretamente entre patrão e 
empregado, com mediação do sindicato, e só 
têm força de lei após o acordo coletivo da 
categoria. 
 
d) A principal mudança diz respeito a 
negociações de termos de contrato, que agora 
podem ser feitas diretamente entre patrão e 
empregado, com mediação do sindicato, e têm 
força de lei sem a necessidade de um acordo 
coletivo. 
 
e) A principal mudança diz respeito a 
negociações de termos de contrato, que agora 
podem ser feitas diretamente entre patrão e 
sindicato e têm força de lei desde que ratificado 
por um acordo coletivo da categoria. 
 
22) “Os preços de frutas e legumes dispararam 

na CEAGESP. Supermercados não fizeram 

reajustes, mas alguns itens perecíveis 

acabaram. Segundo o setor, serão necessários 

10 dias para a normalização dos estoques.” A 

notícia acima, publicada no Jornal Folha de S. 

Paulo, na primeira página, no dia 26 de maio de 

2018.  Tal aumento de preço pode ser explicado 

por: 

a) A dependência do sudeste pelo fornecimento 

de produtos alimentícios vindos do Nordeste, 

que regulou os preços devido ao aumento do 

dólar. 

b) Ao projeto rodoviário implantado no país 

desde 1950,  tornando – se refém da categoria 

e suas respectivas greves. 

c) A forte seca que abateu os produtores 

agropecuários do rio grande do sul, gerando 

reflexos no abastecimento em todo o país. 

d) Ao atraso na transferência do CEAGESP da 

zona do sul da cidade para Carapicuíba, na 

Grande São Paulo. 

e) Ao fechamento de comércios e mercados 

que não resistiram à prolongada crise em que o 

país vive desde 2016. 

23) A pequena cidade de Pacaraima vem sendo 

alvo de constantes conflitos devido a uma 

circunstancia muito singular que ocorrendo na 

região, que pode ser  explicada por: 

a) À proximidade da cidade com a fronteira da 

Venezuela, que vem enviando refugiados 

constantemente para o país,  gerando atritos 

entre estes e os Brasileiros.  

b) Aos históricos atritos na região do prata, que 

colocam produtores de charque gaúchos  e 

argentinos em constante rivalidade. 

c) A invasões de terra ocorridos em áreas 

demarcadas pela FUNAI, devido ao aumento 

da concentração de terras no país 

d) Ao aumento do fluxo de refugiados do Haiti 

para a região do Acre 

e) Ao desamparo dos seringueiros, que ainda 

vivem em condições precárias de extrativismo 

na floresta amazônica. 

24) Na noite do dia 2 de setembro de 2018, o 

Museu Nacional, localizado na zona norte do Rio 

de Janeiro, sofreu um incêndio de grandes 

proporções, destruindo grande parte do acervo.  

Este museu foi fundado por: 

a) D. Pedro I em 1924 
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b) Washington Luís em 1928 

c) Marechal Deodoro da Fonseca em 1891 

d) D. João VI em 1818 

e) Getúlio Vargas em 1934 

25) O projeto de Lei 6.299, de 2002, entrou 

novamente em votação em 2018, agregando 

outras 28 propostas que já tramitavam no 

Congresso. Este projeto ficou midiaticamente 

conhecido como “PL do veneno” e defendia, 

entre outros: 

a) a restrição de uso de inseticidas domésticos 

em áreas públicas, tais como hospitais, 

bibliotecas e creches. 

b) A proibição de todos os agroquímicos em 

áreas de produção agrícola em território 

nacional.  

c) Agravamento de pena para empresas que 

não fiscalizarem corretamente o despejo de 

metais pesados, como o mercúrio, em áreas 

fluviais 

d) A permissão do uso de compostos sintéticos 

em medicamentos para combate a doenças 

como a febre amarela. 

e) A mudança do nome dos agrotóxicos para 

"defensivos agrícolas" e "produtos 

fitossanitários". 

MATEMÁTICA 

26) Se a = 30% de 20 e b = 2% de 300, então: 

a) a + b = 36 

b) ab = 12 

c) a = b 

d) a > b 

e) a < b 

27) Se q for o quociente da divisão de 15100,4 

por 150,7; com uma casa decimal, então o valor 

q ÷ 100 será: 

a) 1,001 

b) 1,010 

c) 1,200 

d) 1,002 

e) 1,020 

28) Um capital é investido à taxa de juros 

simples mensais de 0,8%. Após 5 meses, o juro 

obtido com o investimento é de R$ 80,00. Logo, 

o capital investido inicialmente era 

a) menor do que R$ 1 799. 

b) maior do que R$ 1 799 e menor do que R$ 1 

900. 

c) maior do que R$ 1 899 e menor do que R$ 2 

000. 

d) maior do que R$ 1 999 e menor do que R$ 2 

099. 

e) maior do que R$ 2 099. 

29) Sabendo que os pontos (2; 6) e (- 6; 2) 
pertençam ao gráfico da reta dada por y = mx + 
n, o valor de n - 2m deve ser: 

a)  2 

b) 4  

c) - 4  

d) - 2  

e) 0 

30) A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda que o consumo diário de sal de 

cozinha não exceda 5 g. Segundo matéria 

disponível no portal do ministério da saúde(1): 

“O sal e o sódio são frequentemente usados 

como sinônimos, mas não são a mesma coisa. 

O sal é uma combinação de dois minerais 

(cloreto e sódio), sendo composto por 40% de 

sódio e 60% de cloreto.” 
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(1)Disponível em: https://saudebrasilportal.com.br/eu-quero-me-

alimentar-melhor/consumo-excessivo-de-sodio-traz-muitos-riscos-a-

saude , Acesso em: 28 out  2018 

Qual é a quantidade máxima de sódio 

proveniente deste  sal, recomendada pela OMS, 

que uma pessoa pode ingerir por dia? 

a) 1 250 mg 

b) 2 000 mg 

c) 3 000 mg 

d) 5 000 mg 

e) 12 500 mg 

 

31) Três amigas se associaram para promover 

uma feira de livros. Investiram respectivamente 

2, 3 e 5 mil reais. Se o lucro foi de 2 mil reais, 

então a parte proporcional a cada capital 

investido é, em reais: 

a) 500, 700 e 800  

b) 200, 300 e 1800  

c) 400, 600 e 1000  

d) 350, 650 e 1000  

e) 450, 650 e 900 

32) A uma mistura de 20g de cobre e 16g de 

Prata acrescentam-se x gramas de prata. A 

porcentagem de prata na nova mistura passa a 

ser, então, igual à porcentagem de cobre na 

mistura inicial. O valor de x é um número 

a) par. 

b) quadrado perfeito. 

c) racional.  

d) múltiplo de 5.  

e) irracional. 

33) A tabela a seguir, traz o resultado de uma 

pesquisa feita com 120 alunos do 1º EM de uma 

escola, sobre  o esporte favorito, dentre os que 

praticavam. 

          

ESPORTE ALUNOS 

Vôlei 24 

Basquete  36 

Tênis de Mesa 18 

Futebol 42 

 

Assinale a alternativa correta: 

a) Vôlei e Tênis de Mesa representam 50% dos 

alunos. 

b) Vôlei representa a maior porcentagem de 

alunos. 

c) Basquete representa 36% dos alunos. 

d) A quantidade de alunos que praticam Tênis 

de Mesa não é superior a 18%. 

e) Futebol e Basquete juntos correspondem a 

78%. 

34) Assinale a alternativa que contém, o menor  

valor de uma  raiz da equação : (x – 27)2 = 961.  

a) 31  
b) - 31 
c) 58 
d) - 58 
e) -  4 

 

35) A figura a seguir apresenta dois semicírculos 
de raio 2 cm inscritos em um quadrado de lado 
4 cm. Determine o valor da metade da área da 
região sombreada. Adote   = 3,14 
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a) 1,72 cm2 
b) 3,44 cm2 
c) 4 cm2 
d) 16 cm2 
e) 34,4 cm2 

36) A PG é toda sequência de números não 
nulos na qual é constante o quociente da divisão 
de cada termo “a partir do segundo” pelo termo 
anterior. Esse quociente “q” constante é 
chamado de razão da progressão. Assinale a 
única alternativa correta, após determinar a 
razão de (2, 8, ...)  

a) q - 1= 4 

b) q +1 = 4 

c) q2 = 4 

d) q2 = 16 

e) q3 = 16 

 

37) Sabendo que a área de um triangulo pode 

ser calculado de diversas formas, entre elas, 

usando a fórmula de Heron , baseada nas 

medidas de seus  lados e do semi perímetro. Se 

um triangulo isósceles tem lados de medidas 4 

e 10, qual a área possível de ser construída, 

partindo destes dados e das propriedades 

elementares da construção de um triângulo 

a) 8√6 

b) 4√6 

c) 2√6 

d) 10√6 

e) 16√6 

38) Um centro de convenções tem capacidade 
para receber 200 pessoas para um evento. 
Cada pessoa que participa desse evento 
pagará, no final, R$ 500,00 pelo convite, 
acrescidos de R$10,00 para cada lugar não 
ocupado (vendido). Com a intenção de 
arrecadar o máximo possível com as vendas dos 
convites, os organizadores do evento colocaram 
apenas uma quantidade x de convites à 
disposição dos interessados. 

O número x de convites colocados à venda foi 
de: 

a) 50  

b) 100  

c) 125  

d) 150  

e) 250 

 

 

39) A desigualdade (0,8)2.x.log 1000  < (0,8)6. (1/2) + 6  
é verdadeira para todo x real tal que: 

a) x < 0 

b) x < 1,5 

c) 0 < x < 1 

d) 2 < x < 3 

e) x > 1,5 

 

40) Dada a Matriz  A=  (
1 6
2 12

)  ,  determine o 

valor do determinante de A. 

a )18 

b) 16 

c) 6 

d) 1 

e) 0 
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