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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

LEIA COM MUITA ATENÇÃO 

 

1. Esta prova contém questões dos números 01 a 40, com 5 (cinco) alternativas cada uma, das quais somente uma é 
correta.  
 

2. Verifique se a numeração do caderno de questões é 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 TRÊS horas. Não será permitida a saída da sala antes de decorrida 01 hora do início 

da prova. 
 
5. Você irá receber a folha de respostas que será utilizado para a correção da prova; confira o seu nome, e assine no 

espaço reservado. 
 
6. Assinale a resposta na folha de respostas preenchendo totalmente a 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 a folha de respostas. Não escreva nada na folha de respostas fora do campo reservado. 
 
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. Utilize os espaços em branco neste caderno de prova para rascunho. 
 
12. Devolver o caderno de questões ao término da prova. 

 

BOA  PROVA! 
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Língua Portuguesa 

Leia o texto abaixo e responda as questões de 
1 a 6: 
 

HISTÓRIA DE BEM-TE-VIS 

Com estas florestas de arranha-céus que 
vão crescendo, muita gente pensa que 
passarinho é coisa só de jardim zoológico; e 
outros até acham que seja apenas antiguidade 
de museu. Certamente, chegaremos lá... mas, 
por   enquanto, ainda existem bairros   
afortunados, onde   haja   uma casa, casa que 
tenha um quintal, quintal que tenha uma árvore. 
Bom será que essa árvore seja a mangueira: 
pois nesse vasto palácio verde podem morar 
muitos passarinhos. 

Os velhos cronistas encantaram-se com 
canindés e araras, tuins e sabiás, maracanãs e 
“querejuás todos azuis de cor finíssima...” 
         Nós esquecemos tudo: quando um poeta 
menciona um pássaro, o leitor pensa que é 
literatura... 

Pois há um passarinho chamado bem-te-
vi. Creio que está para acabar. E é pena, pois, 
com esse nome que tem, e que é a sua própria 
voz, devia estar em todas as repartições 
públicas (e em muitos outros lugares), numa 
elegante gaiola, para no momento oportuno 
anunciar a sua presença. Seria um sobressalto 
providencial e sob forma tão inocente e 
agradável que ninguém, decerto, se aborreceria. 

Mas o que me leva a crer no 
desaparecimento do bem-te-vi são as 
mudanças que começo a  observar  na  sua  voz.  
O ano passado, aqui nas mangueiras dos meus 
simpáticos vizinhos, apareceu um bem-te-vi 
caprichoso, muito moderno, que se recusava a 
articular as três sílabas tradicionais do seu 
nome. Limitava-se a gritar: “... te vi!... te vi!...” 
com a maior irreverência gramatical. Como 
dizem que as últimas gerações andam muito 
rebeldes e novidadeiras, achei  natural  que  
também os passarinhos estivessem 
contagiados pelo novo estilo humano. 

Mas logo a seguir, o mesmo passarinho - o 
seu filho, ou seu irmão, como posso saber, com 
a folhagem cerrada da mangueira? animou-se a 
uma audácia maior. Não quis saber das duas 
sílabas, e gritava apenas, daqui, dali, invisível e   
brincalhão: “... Vi! ...vi! ...vi!...” - o   que   me 
pareceu ainda mais divertido. 

O tempo passou. O bem-te-vi deve ter 
viajado; talvez seja cosmonauta, talvez tenha 

voado com o seu time de futebol... Afinal tudo 
pode acontecer com bem-te-vis tão 
progressistas, que rompem com o canto da 
família e mudam os lemas dos seus brasões. 
Talvez tenha sido atacado por esses crioulos 
fortes que agora saem do mato de repente e 
disparam sem razão nenhuma contra o primeiro 
vivente que encontram. Mas hoje tornei a ouvir 
um bem-te-vi cantar. E cantava assim: “Bem-
bembem-...-te-vi!” Pensei: “É uma nova escola 
poética que se eleva das mangueiras!...” Depois 
o passarinho mudou. E fez: “Bem-te-te-te-...-vi!” 
        Tornei a refletir: “Deve ser pequenino e 
estuda a sua cartilha...” E o passarinho: “Bem-
bem-bem-te-te-te-vi-vi-vi...!” 

Os ornitólogos devem saber se isso é caso 
comum ou raro. Eu jamais tinha ouvido coisa 
igual. Mas as crianças, que sabem mais do que 
eu, e vão diretas aos  assuntos,  ouviram,  
pensaram,  e  disseram: “Que engraçado! Um 
bem-te-vi gago!” Então, talvez seja mesmo só 
gagueira... 
(Cecília Meireles, Quadrante 2, Rio de Janeiro, 1963, com 
adaptações) 

 

1-) De acordo com a crônica, assinale a opção 
incorreta. 
a) Os jovens andam contagiados por um novo 
estilo de vida. 
b) Há uma tendência de que as pessoas 
esqueçam as coisas do passado. 
c) Nas grandes cidades, só se vê passarinho no 
jardim zoológico e nos museus. 
d) Os cronistas antigos ficavam admirados com 
a grande quantidade de pássaros existentes. 
e) A autora insinua que o bem-te-vi deveria estar 
nas repartições públicas como sinal de alerta. 
 
2-) Assinale a opção correta. 
a) O cenário geral apresentado na crônica é uma 
pequena cidade do interior. 
b) A razão que leva a autora a acreditar que o 
bem-te-vi sumiu é o fato de ele ter parado de 
cantar na mangueira.  
c) Os funcionários públicos ficariam 
contrariados, caso aparecesse um bem-te-vi na 
repartição. 
d) A mangueira é comparada a um “palácio 
verde” pela sua dimensão e pela cor de sua 
folhagem; nesse “palácio” podem se abrigar 
muitos passarinhos. 
e) Está claro no texto que, na casa da autora, 
existiam muitas mangueiras. 
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3-) Nos três últimos parágrafos, a autora fala de 
dois bem-te-vis diferentes. Assinale a opção que 
corresponde ao sentido contido nesses 
parágrafos. 
a) A autora crê que os ornitólogos não sabem 
explicar ao certo o que aconteceu com o bem-
te-vi. 
b) A autora concorda plenamente com as 
crianças acerca da gagueira do bem-te-vi. 
c) A autora tem certeza de que o primeiro bem-
te-vi migrou para outra região. 
d) O segundo bem-te-vi é experiente e bom 
cantador. 
e) O segundo bem-te-vi modifica seu jeito de 
cantar. 
 
4-) Era “achei natural que também os 
passarinhos estivessem contagiados pelo novo 
estilo humano” (linha 24/25), a expressão 
destacada corresponde semanticamente a: 
a) pela modernidade. 
b) pela tradição. 
c) pela antiguidade. 
d) pela mudança. 
e) pela literatura 
 
5-) A locução verbal, formada por um verbo 
auxiliar e uma forma nominal, expressa os 
diversos aspectos do desenvolvimento da ação 
verbal. Assinale a opção em que a locução não 
corresponde ao aspecto verbal indicado. 
a) “Com estas florestas de arranha-céus que vão 
crescendo” (linha 2) / ação progressiva 
b) “Creio que está para acabar” (linha 20) / ação 
iminente  
c) “tudo pode acontecer” (linha 54) / ação 
possível 
d) “Mas hoje tornei a ouvir” (linha 61) / ação 
iterativa 
e) “O bem-te-vi deve ter viajado” (linha 51) / ação 
obrigatória 
 
6-) Em “Limitava-se a gritar:’... te vi!... te vi!...’ 
com a maior irreverência gramatical.” a autora 
refere-se: 
a) ao uso da linguagem coloquial. 
b) ao uso indevido da pontuação. 
c) à colocação do pronome em próclise. 
d) à colocação do pronome em ênclise. 
e) à articulação incorreta do bem-te-vi. 
 
 
 
 

7. (Fuvest 2014 - Primeira Fase) A civilização 

“pós-moderna” culminou em um progresso 
inegável, que não foi percebido 
antecipadamente, em sua inteireza. Ao mesmo 
tempo, sob o “mau uso” da ciência, da 
tecnologia e da capacidade de invenção nos 
precipitou na miséria moral inexorável. Os que 
condenam a ciência, a tecnologia e a invenção 
criativa por essa miséria ignoram os desafios 
que explodiram com o capitalismo monopolista 
de sua terceira fase. 
Em páginas secas premonitórias, E. 
Mandel1 apontara tais riscos. O “livre jogo do 
mercado” (que não é e nunca foi “livre”) rasgou 
o ventre das vítimas: milhões de seres humanos 
nos países ricos e uma carrada maior de 
milhões nos países pobres. O centro acabou 
fabricando a sua periferia intrínseca e apossou-
se, como não sucedeu nem sob o regime 
colonial direto, das outras periferias externas, 
que abrangem quase todo o “resto do mundo”. 
1: Ernest Ezra Mandel (1923-1995): economista 
e militante político belga. 
O emprego de aspas em uma dada expressão 
pode servir, inclusive, para indicar que ela 
I. foi utilizada pelo autor com algum tipo de 
restrição; 
II. pertence ao jargão de uma determinada área 
do conhecimento; 
III. contém sentido pejorativo, não assumido 
pelo autor. 
Considere as seguintes ocorrências de emprego 
de aspas sublinhadas no texto: 
a) “pós-moderna”; 
b) “mau uso”; 
c) “livre jogo do mercado”; 
d) “livre”; 
e) “resto do mundo”. 
 
As modalidades I, II e III de uso de aspas, 
elencadas acima, verificam-se, respectivamente, 
em: 
a) A, C e E 
b) B, C e D 
c) C, D e E 
d) A, B e E 
e) B, D e A 
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8-) (Enem 2012 - Segundo Dia) “Ele era o 
inimigo do rei”, nas palavras de seu biógrafo, 
Lira Neto. Ou, ainda, “um romancista que 
colecionava desafetos, azucrinava D. Pedro II e 
acabou inventando o Brasil”. Assim era José de 
Alencar (1829-1877), o conhecido autor de O 
guarani e Iracema, tido como o pai do romance 
no Brasil. 
Além de criar clássicos da literatura brasileira 
com temas nativistas, indianistas e históricos, 
ele foi também folhetinista, diretor de jornal, 
autor de peças de teatro, advogado, deputado 
federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na 
descoberta das múltiplas facetas desse 
personagem do século XIX, parte de seu acervo 
inédito será digitalizada. 

(História Viva, n.° 99, 2011.) 
Com base no texto, que trata do papel do 
escritor José de Alencar e da futura digitalização 
de sua obra, depreende-se que 
a) a digitalização dos textos é importante para 
que os leitores possam compreender seus 
romances. 
b) o conhecido autor de O guarani e Iracema foi 
importante porque deixou uma vasta obra 
literária com temática atemporal. 
c) a divulgação das obras de José de Alencar, 
por meio da digitalização, demonstra sua 
importância para a história do Brasil Imperial. 
d) a digitalização dos textos de José de Alencar 
terá importante papel na preservação da 
memória linguística e da identidade nacional. 
e) o grande romancista José de Alencar é 
importante porque se destacou por sua temática 
indianista. 
 
9. (Enem - 2013) 

Adolescentes: mais altos, gordos e 
preguiçosos 

A oferta de produtos industrializados e a falta de 
tempo têm sua parcela de responsabilidade no 
aumento da silhueta dos jovens. “Os nossos 
hábitos alimentares, de modo geral, mudaram 
muito”, observa Vivian Ellinger, presidente da 
Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia (SBEM), no Rio de Janeiro. 
Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, 
estamos exagerando no sal e no açúcar, além 
de tomar pouco leite e comer menos frutas e 
feijão. 
Outro pecado, velho conhecido de quem exibe 
excesso de gordura por causa da gula, surge 
como marca da nova geração: a preguiça. “Cem 
por cento das meninas que participam do 

Programa não praticavam nenhum esporte”, 
revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora 
o desenvolvimento emocional das voluntárias. 
Você provavelmente já sabe quais são as 
consequências de uma rotina sedentária e cheia 
de gordura. “E não é novidade que os obesos 
têm uma sobrevida menor”, acredita Claudia 
Cozer, endocrinologista da Associação 
Brasileira para o Estudo da Obesidade e da 
Síndrome Metabólica. Mas, se há cinco anos os 
estudos projetavam um futuro sombrio para os 
jovens, no cenário atual as doenças que viriam 
na velhice já são parte da rotina deles. “Os 
adolescentes já estão sofrendo com hipertensão 
e diabete”, exemplifica Claudia. 

(DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em: 

http://saude.abril.com.br. Acesso em: 28 jul. 2012 (adaptado).) 
Sobre a relação entre os hábitos da população 
adolescente e as suas condições de saúde, as 
informações apresentadas no texto indicam que: 
a) a falta de atividade física somada a uma 
alimentação nutricionalmente desequilibrada 
constituem fatores relacionados ao 
aparecimento de doenças crônicas entre os 
adolescentes. 
b) a diminuição do consumo de alimentos fontes 
de carboidratos combinada com um maior 
consumo de alimentos ricos em proteínas 
contribuíram para o aumento da obesidade 
entre os adolescentes. 
c) a maior participação dos alimentos 
industrializados e gordurosos na dieta da 
população adolescente tem tornado escasso o 
consumo de sais e açúcares, o que prejudica o 
equilíbrio metabólico. 
d) a ocorrência de casos de hipertensão e 
diabetes entre os adolescentes advém das 
condições de alimentação, enquanto que na 
população adulta os fatores hereditários são 
preponderantes. 
e) a prática regular de atividade física é um 
importante fator de controle da diabetes entre a 
população adolescente, por provocar um 
constante aumento da pressão arterial sistólica. 
 
10. (UEA -2017) 
Leia o trecho de Quincas Borba, de Machado de 
Assis: 
E enquanto uma chora, outra ri; é a lei do 
mundo, meu rico senhor; é a perfeição universal. 
Tudo chorando seria monótono, tudo rindo 
cansativo; mas uma boa distribuição de lágrimas 
e polcas1, soluços e sarabandas2, acaba por 
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trazer à alma do mundo a variedade necessária, 
e faz-se o equilíbrio da vida. 

(Quincas Borba, 1992.) 
1 polca: tipo de dança. 
2 sarabanda: tipo de dança. 
De acordo com o narrador, 
a) os erros do passado não afetam o presente. 
b) a existência é marcada por antagonismos. 
c) a sabedoria está em perseguir a felicidade. 
d) cada instante vivido deve ser festejado. 
e) os momentos felizes são mais raros que os 
tristes. 
 
11– PUC-PR (2018) 
[…] 
O menino ouviu a narrativa de um arqueiro que 
passou anos e anos treinando a arte do arco e 
flecha, até se tornar um especialista. Ao chegar 
a uma reunião com outros arqueiros, encontrou 
uma extensa parede com inúmeros alvos – e 
flechas cravadas bem no centro deles. O 
arqueiro ficou impressionado. Não acreditava 
que uma única pessoa havia feito aquilo. Era 
uma proeza. Uma multidão de flechas 
milimetricamente no centro dos alvos, quem 
realizou aquele feito? Havia um garotinho perto 
dos alvos e o arqueiro perguntou: 
“Você sabe quem lançou essas flechas?”. E o 
garoto disse: “Sim, fui eu”. O arqueiro não 
conseguia acreditar. Como assim? Aquele 
garotinho era o responsável por tamanha 
façanha? Então o menino contou como fez 
aquilo: “Primeiro eu jogo a flecha e depois pinto 
o alvo ao redor”. […] 
(Disponível em:  
<http://observatoriodasjuventudes.pucpr.br/2015/07/28>. Acesso em: 

13/06/17. (Excerto).) 

Os ditados populares e provérbios têm a 
propriedade de sintetizar interpretações sobre 
fatos da vida cotidiana, geralmente ilustrados 
por narrativas que contêm quebras de 
expectativa. Considerando essas informações, 
o possível provérbio que melhor sintetiza o texto 
é: 
a) não adianta chorar sobre o leite derramado. 
b) água mole em pedra dura tanto bate até que 
fura. 
c) cada macaco no seu galho. 
d) quem com ferro fere, com ferro será ferido. 
e) em terra de cego, quem tem um olho é rei. 
 
 
 
 
 

12 – UNIFESP (2017) 
Enquanto fugia de caçadores, uma raposa viu 
um lenhador e lhe pediu que a escondesse. Ele 
sugeriu que ela entrasse em sua cabana e se 
ocultasse lá dentro. Não muito tempo depois, 
vieram os caçadores e perguntaram ao lenhador 
se ele tinha visto uma raposa passar por ali. Em 
voz alta ele negou tê-la visto, mas com a mão 
fez gestos indicando onde ela estava escondida. 
Entretanto, como eles não prestaram atenção 
nos seus gestos, deram crédito às suas 
palavras. Ao constatar que eles já estavam 
longe, a raposa saiu em silêncio e foi indo 
embora. E o lenhador se pôs a repreendê-la, 
pois ela, salva por ele, não lhe dera nem uma 
palavra de gratidão. A raposa respondeu: “Mas 
eu seria grata, se os gestos de sua mão fossem 
condizentes com suas palavras.” 

(Fábulas completas, 2013.) 
A moral mais apropriada para fechar a fábula 
seria: 
a) Esta fábula pode ser dita a propósito de 
homens desventurados que, quando estão em 
situações embaraçosas, rezam para encontrar 
uma saída, mas assim que encontram procuram 
evitá-las. 
b) Assim, alguns homens se entregam a tarefas 
arriscadas, na esperança de obter ganhos, mas 
se arruínam antes mesmo de chegar perto do 
que almejam. 
c) esta fábula mostra que os homens desatentos 
prestam atenção nas coisas de que esperam 
tirar proveito, mas permanecem apáticos em 
relação àquelas que não lhes agradam. 
d) desta fábula pode servir-se uma pessoa a 
propósito daqueles homens que nitidamente 
proclamam ações nobres, mas na prática 
realizam atos vis. 
e) desta fábula pode servir-se uma pessoa a 
propósito de um homem frouxo que reclama de 
ínfimas desgraças, enquanto ela própria 
suporta, sem dificuldade, desgraças enormes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pucpr.br/
https://www.unifesp.br/
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER 
ÀS QUESTÕES 13 A 15. 
 
FEIJÕES OU PROBLEMAS? 
 

Reza a lenda que um monge, próximo de 
se aposentar, precisava encontrar um sucessor. 
Entre seus discípulos, dois já haviam dado 
mostras de que eram os mais aptos, mas 
apenas um o poderia. Para sanar as dúvidas, o 
mestre lançou um desafio, para pôr a sabedoria 
dos dois à prova: ambos receberiam alguns 
grãos de feijão, que deveriam colocar dentro dos 
sapatos, para então empreender a subida de 
uma grande montanha. 

Dia e hora marcado, começa a prova. Nos 
primeiros quilômetros, um dos discípulos 
começou a mancar. No meio da subida, parou e 
tirou os sapatos. As bolhas em seus pés já 
sangravam, causando imensa dor. Ficou para 
trás, observando seu oponente sumir de vista. 

Prova encerrada, todos de volta ao pé da 
montanha, para ouvir do monge o óbvio anúncio. 
Após o festejo, o derrotado aproxima-se do 
vencedor e pergunta como é que ele havia 
conseguido subir e descer com os feijões nos 
sapatos. 

- Antes de colocá-los no sapato, eu os 
cozinhei. 

Carregando feijões, ou problemas, há 
sempre um jeito mais fácil de levar a vida. 
Problemas são inevitáveis. Já a duração do 
sofrimento, é você quem determina. 

(Disponível em: . Acesso em: 13 mar. 2011.) 

 
13-) Nesse texto, o discípulo que venceu a prova 
a-) colocou o feijão em um sapato. 
b-) cozinhou o feijão. 
c-) desceu a montanha correndo. 
d-) sumiu da vista do oponente. 
e-) tirou seu sapato. 
 
14-) No trecho “- Antes de colocá-los no sapato, 
eu os cozinhei”, os pronomes oblíquos 

destacados referem-se: 
a-) aos sapatos. 
b-) aos problemas. 
c-) aos discípulos. 
d-) aos vencedores. 
e-) aos feijões. 
 
 
 

15-) No texto, qual é o conflito gerador desse 
enredo? 
a-) A necessidade do monge em encontrar um 
sucessor. 
b-) A solução encontrada pelo discípulo 
vencedor. 
c-) A subida dos discípulos a uma grande 
montanha. 
d-) O desafio proposto pelo mestre aos seus 
discípulos. 
e-) O sofrimento do discípulo ao ver o oponente 
vencer. 
 
16-) (ENEM 2015) 

 
A rapidez é destacada como uma das 
qualidades do serviço anunciado, funcionando 
como estratégia de persuasão em relação ao 
consumidor do mercado gráfico. O recurso da 
linguagem verbal que contribui para esse 
destaque é o emprego... 
a-) do termo “fácil” no início do anúncio, com 
foco no processo. 
b-) de adjetivos que valorizam a nitidez da 
impressão. 
c-) das formas verbais no futuro e no pretérito, 
em sequência. 
d-) da expressão intensificadora “menos do que” 
associada à qualidade. 
e-) da locução “do mundo” associada a “melhor”, 
que quantifica a ação. 
 
 
 



Processo Seletivo Cursinho Fieb – 1º semestre de 2020 

Página 6 de 12 

17-) ENEM 2012 

 
 
A causa mortis do personagem, expressa no 
último parágrafo, adquire um efeito irônico no 
texto porque, ao longo da narrativa, ocorre 
uma... 
a-) metaforização do sentido literal do verbo 
“beber”. 
b-) aproximação exagerada da estética 
abstracionista. 
c-) apresentação gradativa da coloquialidade da 
linguagem. 
d-) exploração hiperbólica da expressão 
“inúmeras coroas”. 
e-) citação aleatória de nomes de diferentes 
artistas. 
 
18 (ENEM 2017) 
O açúcar 

 
O branco açúcar que adoçará meu café 
nesta manhã de Ipanema 
não foi produzido por mim 
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 
 
Vejo-o puro 
e afável ao paladar 
como beijo de moça, água 
na pele, flor 
que se dissolve na boca. Mas este açúcar 
não foi feito por mim. 
 
Este açúcar veio 
da mercearia da esquina e tampouco o fez o  
Oliveira, 
[dono da mercearia. 
 
Este açúcar veio 
de uma usina de açúcar em Pernambuco 
ou no Estado do Rio 
e tampouco o fez o dono da usina. 

 
Este açúcar era cana 
e veio dos canaviais extensos 
que não nascem por acaso 
no regaço do vale. 
 
(...) 
Em usinas escuras, 
homens de vida amarga 
e dura 
produziram este açúcar 
branco e puro 
com que adoço meu café esta manhã em  
Ipanema. 
(Ferreira Gullar. Toda Poesia. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1980, p. 227-8.) 

A antítese que configura uma imagem da divisão 
social do trabalho na sociedade brasileira é 
expressa poeticamente na oposição entre a 
doçura do branco açúcar e... 
a-) o trabalho do dono da mercearia de onde 
veio o açúcar. 
b-) o beijo de moça, a água na pelo e a flor que 
se dissolve na boca. 
c-) o trabalho do dono do engenho em 
Pernambuco, onde se produz o açúcar. 
d-) a beleza dos extensos canaviais que nascem 
no regaço do vale. 
e-) o trabalho dos homens de vida amarga em 
usinas escuras. 
 
19-) (UNEB) Assinale a alternativa em que, 
pluralizando-se a frase, as palavras destacadas 
permanecem invariáveis: 
a) Este é o meio mais exato para você resolver 
o problema: estude só. 
b) Meia palavra, meio tom – índice de sua 
sensatez. 
c) Estava só naquela ocasião; acreditei, pois em 
sua meia promessa. 
d) Passei muito inverno só. 
e) Só estudei o elementar, o que me deixa meio 
apreensivo. 
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20-) Leia os enunciados: 
I) “A espera do rato.”; 
II) “À espera do rato.”. 
Marque a alternativa que traduz o efeito de 
sentido dos dois enunciados: 
a) No enunciado II temos o sentido de que o rato 
está esperando. 
b) Nos enunciados I e II temos o mesmo efeito 
de sentido, já que, nesses casos, o uso do 
acento grave é facultativo. 
c) No enunciado I temos o sentido de que 
alguém está esperando pelo rato. 
d) Na alternativa II temos o sentido de que 
alguém esteja esperando pelo rato. 
e) Na alternativa I temos o sentido de que o rato 
está sendo esperado por alguém. 

ATUALIDADES 
21-) A pedido do procurador-geral da República, 
Augusto Aras, o ministro do Supremo Tribunal 
Federal Alexandre de Moraes extinguiu uma 
ação que tinha como objetivo indenizar 
indígenas avá-guarani afetados pela construção 
de uma das maiores obras da ditadura militar, 
construída entre 1975 e 1982 e responsável pelo 
fornecimento de energia ao custo de um grande 
impacto ambiental. Esta obra trata-se: 
a-) Da usina de Itaipu 
b-) Da Ferrovia Transamazônica 
c-) Da usina de Tucuruí  
d-) Da Ponte Rio-Niterói 
e-) Dos projetos nucleares de Angra I e II 
 
22-) 

Eleições Argentina 2019 
“Alberto Fernández vence Macri e será o 
próximo presidente argentino. 
O líder peronista se reúne nesta segunda-feira 
com seu rival para acordar uma transição 
ordenada.” 
Fonte: El País 

 
A reportagem destacou uma corrente política 
extremamente importante no cenário Argentino 
- o Peronismo. Sobre este, podemos afirmar 
que: 
a-) Possui como característica o confronto com 
classes mais populares, principalmente os 
trabalhadores urbanos, representando, 
sobretudo o patronato latino. 
b-) Nem 1945, após a chamada Década Infame 
do Partido Conservador, sendo um movimento 
de reação à fraude eleitoral, e a dependência 
externa do país. 

c-) Contou exclusivamente com apoio de 
setores rurais ligados a produção de carne, que 
viam no movimento a chance de democratizar a 
principal atividade exportadora do país. 
d-) Apesar da grande relevância, os partidos 
ligados a este movimento não conseguiam se 
firmar no poder por via eleitoral desde a década 
de 1950. 
e-) Apesar da vitória, o partido é 
responsabilizado pela crise instaurada no país, 
aumentando ainda mais a instabilidade política 
e econômica recente. 
 
23-) “Aos 43 anos, Abiy Ahmed venceu o Nobel 
da Paz de 2019”  

(fonte: UOL Internacional – disponível em: 
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-

noticias/2019/10/11/nobel-da-paz-2019.htm) 

 
Abiy Ahmed ocupa o cargo de: 
a-) Premier da Indonésia 
b-) Membro Religioso Islâmico 
c-) Primeiro Ministro da Etiópia 
d-) Ativista pela defesa dos direitos humanos em 
Ormuz.  
e-) Médico cubano em ação no Haiti 
24-) Riad considera conflito com separatistas no 
Iêmen uma 'ameaça' 
A Arábia Saudita afirmou que o conflito no sul do 
Iêmen entre grupos separatistas e forças pró-
governo são uma "ameaça à segurança" da 
monarquia wahhabita, anunciou nesta quinta-
feira a agência de imprensa saudita SPA. 
(Fonte: Estado de Minas Internacional - disponível em 
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/09/05/interna_int

ernacional,1082933/riad-considera-conflito-com-separatistas-no-iemen-
uma-ameaca.shtml) 

O conflito acima tem origem: 
a-) Nas intensas intervenções americanas no 
país por conta de sua alta produção de petróleo, 
se tornando importante centro geopolítico.  
b-) No confronto entre estudantes e forças 
milicianas de grupos islâmicos radicais, que não 
permitiram a modernização social demandando 
pelos jovens. 
c-) Na crise sucessória ao trono gerado pela 
morte do então califa Mohamed Al Kapuh, que 
não possuía herdeiros legais para assumir o 
país, gerando instabilidade. 
d-) Na  Primavera Árabe, de 2011, quando uma 
revolta popular forçou o presidente, Ali Abdullah 
Saleh, a deixar o poder nas mãos do vice, 
Abdrabbuh Mansour Hadi. 
e-) No Furacão Carlo que devastou a região em 
fevereiro de 2012, gerando uma grave crise 
humanitária no país.  

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/10/11/nobel-da-paz-2019.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2019/10/11/nobel-da-paz-2019.htm
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/09/05/interna_internacional,1082933/riad-considera-conflito-com-separatistas-no-iemen-uma-ameaca.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/09/05/interna_internacional,1082933/riad-considera-conflito-com-separatistas-no-iemen-uma-ameaca.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/09/05/interna_internacional,1082933/riad-considera-conflito-com-separatistas-no-iemen-uma-ameaca.shtml
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25-) 

 
Fonte: UOL – Cotidiano. 

O fenômeno acima pode explicado: 
a-) Pela inversão térmica na cidade, devido ao 
grande grau de poluição e  urbanização. 
b-) Pela dinâmica solar atípica no solstício de 
inverno, com menor incidência de raios  solares. 
c-) Pelo aumento dos ventos alísios vindo do sul 
do país, agravados pelo processo de 
desertificação na região. 
d-) Pelo bloqueio de grandes nuvens na região 
da serra da Mantiqueira, represando grande  
quantidade de fuligem sobre a cidade. 
e-) Pelo  transporte de fumaças gerada por  
queimadas do interior do centro- oeste para a 
faixa leste do país, onde fica a cidade . 

 

MATEMÁTICA 

26-) Ao fazer um aviãozinho, Felipe tomou uma 
folha retangular de papel e observou os passos 
indicados nas figuras a seguir: 

 

 
O triângulo ABC é: 
a-) retângulo e escaleno; 
b-) retângulo e isósceles; 
c-) acutângulo e escaleno; 
d-) acutângulo e isósceles. 
e-) obtusângulo e isósceles. 
 
 
 

27-) (OBMEP - Adaptada). Uma formiga está no 
ponto A da malha mostrada na figura. A malha é 
formada por retângulos de 3 cm de largura por 4 
cm de comprimento. A formiga só pode 
caminhar sobre os lados ou sobre as diagonais 
dos retângulos. Qual é a menor distância que a 
formiga deve percorrer para ir de A até B? 

 
a-) 12 cm  
b-) 14 cm  
c-) 15 cm 
d-) 18 cm 
e-) 21 cm 
 
28-) Para se deslocar de sua casa até a sua 
escola, Pedro percorre o trajeto representado na 
figura abaixo.      

 
Sabendo que 3)º60( tg , a distância total, em 

km, que Pedro percorre no seu trajeto de casa 
para a escola é de: 

a-) 
4

3
4   

b-) 34  

c-) 
3

34
4   

d-) 34  

e-) 344  
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29-) (Saeb). Um caixa eletrônico disponibiliza 
cédulas de R$ 20,00 e R$ 50,00. Um cliente 
sacou neste caixa um total de R$ 980,00, 
totalizando 25 cédulas. Essa situação está 
representada pelo gráfico abaixo. 

 
Sabendo que r1 representa a reta de equação 

25 yx  e r2 a reta de equação 

9805020  yx , onde x representa a 

quantidade de cédulas de R$ 20,00 e y a 
quantidade de cédulas de R$ 50,00, a solução 
do sistema formado pelas equações de r1 e r2 é 
o par ordenado: 
a-) (8,17). 
b-) (9,16). 
c-) (7,18). 
d-) (11,14). 
e-) (12,13). 
 
30-) A comporta de uma hidrelétrica está sendo 
aberta de modo que a cada segundo a 
quantidade de água despejada dobra. No 1º 
segundo, o volume de água escoado foi de 3000 
litros. (Se necessário utilize a expressão: 

1

)1(1






q

qa
S

n

n ) 

A quantidade de água despejada após 7 
segundos, em litros, foi de 
a-) 21.000 
b-) 63.000 
c-) 189.000 
d-) 192.000 
e-) 381.000 
 
31-) Suponha que num dia de outono a 
temperatura )(tf , em graus, era uma função do 

tempo t, medido em horas, dada por 

tttf 7²)(  . A que horas desse dia a 

temperatura era igual a 18°C? 
a-) Às 5 horas.         
b-) Às 18 horas. 

c-) Às 7 horas. 
d-) Às 9 horas. 
e-) Às 2 horas. 
 
 
32-) João comprou uma casa que está 
construída em um terreno retangular de 255 m² 
de área. Ele deseja colocar uma grade em toda 
a frente do terreno.  

 
A quantidade de metros de grade colocada na 
frente da casa é: 
a-) 17 metros.  
b-) 20 metros.  
c-) 16 metros.  
d-) 14 metros.  
e-) 15 metros.  
 
 
 
 
33-) (Saresp-2009). Ulisses gosta de cultivar 
flores. Como no quintal de sua casa há um 
espaço disponível, junto ao muro do fundo, ele 
deseja construir um pequeno canteiro retangular 
e, para cercar os três lados restantes, pretende 
utilizar os 40 m de tela de arame que possui. 
Como ainda está indeciso quanto às medidas, 
fez o seguinte desenho. 

 

Quais as medidas dos lados do canteiro para 
que sua área seja de 200 m2? 
a-) 10 e 20. 
b-) 15 e 25. 
c-)   5 e 40. 
d-) 40 e 160. 
e-) 20 e 180. 
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34-) (SPAECE). Qual dos gráficos, abaixo, 

representa a função 𝑦 =  2 +  𝑠𝑒𝑛𝑥?    
 

 

 

 

 

 

35-) Uma urna contém 100 bolas numeradas de 

1 a 100. Uma bola é extraída ao acaso da urna, 

e seu número é observado.  

 

A probabilidade de o número ser um quadrado 
perfeito é: 
a-) %50  

b-) %9  

c-) %10  

d-) %25  

e-) %30  

 
 

 

 

 

36-) Um canudinho de refrigerante foi colocado 

dentro de uma caixa em forma de 

paralelepípedo retângulo. Suas extremidades 

encostam exatamente nos vértices P e Q dessa 

caixa, como mostra a figura abaixo. 

 

Qual é a medida do comprimento desse 
canudinho? 
a-) 41 cm. 
b-) 32 cm. 
c-) 25 cm. 
d-) 21 cm. 
e-) 18 cm 
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37-) (SEAPE). A figura, abaixo, mostra cinco 

pontos em um plano cartesiano. 

 

O ponto (– 3, 5) está indicado pela letra 
a-) P. 
b-) Q. 
c-) R. 
d-) S. 
e-) T. 
 
 

 

 

 

38-) Paulo resolve modificar o revestimento do 

piso de sua sala de estar e escolhe uma 

cerâmica cujo formato está representado na 

figura a seguir. A cerâmica escolhida tem a 

forma de um quadrado cujo lado mede 40 cm e 

possui 4 arcos de circunferência, de raio igual a 

10cm, cujos centros estão localizados nos 

vértices do quadrado. 

 

Com base nessas informações, qual é a área do 
desenho formado na cerâmica, em centímetros 
quadrados? (Considere π = 3,14). 
a-) 314     
b-) 400  
c-) 486  
d-)1114  
e-)1286 
 
 
 
 
39-) O gráfico da função )(xfy   está 

representando no plano cartesiano abaixo.   

 
Em que intervalo essa função é decrescente? 

a-) [3,]   

b-) ] –3, –0[ 

c-) [3,0]   

d-) ]0, 3[ 

e-) [3,3]  

 
 
40-) (PROEB). Sebastião resolveu fazer 
caminhadas todos os dias. No primeiro dia, ele 
caminhou 200 m e, a partir do segundo dia, 
passou a caminhar 100 m a mais do que 
caminhou no dia anterior. (Utilize, se necessário, 

a expressão rnaan  )1(1 ). 

No 31° dia, Sebastião caminhou: 
a-) 3 100 m 
b-) 6 100 m  
c-) 3 300 m 
d-) 3 200 m 
e-) 6 300 m 
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