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Caro Candidato,
 Esta prova contém 50 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação, sendo:
• 25 questões de Matemática;
• 25 questões de Português;
 Não abra a prova até que o fiscal lhe conceda a autorização.
 Em sua mesa de provas, não deve constar nada além de lápis, borracha, caneta e documento pessoal.
 O candidato que precisar utilizar o banheiro ou que, porventura, venha a sentir-se mal, deve chamar o
fiscal à sua mesa. Não se levante da cadeira sem antes comunicar ao fiscal.
 Não haverá correções de erros nas questões durante a prova. Caso estes erros sejam confirmados pela equipe avaliadora, comprometendo o seu resultado, a questão será anulada. Ao final da prova,
você pode solicitar um formulário para pedido de revisão de questão.
 Você está recebendo este caderno de questões, um Cartão-Resposta e uma Folha para Redação.
 O caderno de questões só poderá ser trocado no início da prova se for detectado algum erro de
impressão.
 A prova tem duração máxima de 4 horas. O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 O candidato apenas terá o direito de levar consigo o caderno de questões caso permaneça em sala
até o fim do período de prova (ao fim das 4 horas).
 É recomendado que o candidato reserve pelo menos 15 minutos para transferir as respostas do caderno de questões para o cartão de respostas.
 A redação só será corrigida se o candidato atingir um percentual de acerto de pelo menos 40% na
parte objetiva.
Observações:
 A lista dos candidatos classificados e que passarão para a segunda etapa (a Entrevista SocioEconômica) será divulgada no site do curso, www.prevest.org,e também na página do PreVest no Facebook www.facebook.com/prevest.ssa até o dia 07 de fevereiro de 2018.
 Caso se faça necessário, uma segunda chamada será realizada, informando cada candidato, individualmente, por telefone e será também divulgada na Internet, através do site www.prevest.org e da página
do PreVest no Facebook www.facebook.com/prevest.ssa seguindo rigorosamente a ordem de classificação da lista de chamada.
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04. Um motorista, trafegando por uma estra-

Matemática

da, avista uma placa indicando que seu destino está a 25 quilômetros. Considerando que o
motorista manterá uma velocidade constante
de 100 km/h (cem quilômetros por hora), em
quanto tempo estima-se que ele chegará ao
seu destino?

01. Interessada em saber a altura do Elevador
Lacerda, Samanta decidiu pegar uma estaca
de 1 metro de comprimento e medir a sua
sombra no solo, obtendo a medida de 2 centímetros. Sabendo-se que a sombra do Elevador Lacerda media 1 metro e 40 centímetros
no solo neste momento, qual a altura calculada
deste ponto turístico soteropolitano?
Dado: 1 metro equivale a 100 centímetros
a)
b)
c)
d)
e)

a) 15 minutos
c) 25 minutos
e) 60 minutos

14 metros
28 metros
70 metros
280 metros
7000 metros

05. A caixa d’água da residência de Everton
está com um vazamento na sua parte inferior.
Preocupado de ficar sem água, Everton colocou um balde de 10 litros abaixo do ponto de
vazamento e verificou que o mesmo ficou
cheio em 8 minutos. Se a caixa d’água tem
capacidade para 5 mil litros e está cheia no
momento, assinale a alternativa que corresponde ao tempo que levará até que a caixa
fique com água até a metade da sua capacidade:

02. Nos dias atuais, o número de brasileiros é
de aproximadamente 200 milhões, enquanto a
população da Região Metropolitana de Salvador (RMS) está próxima de 3 milhões. Estimase que, daqui a 10 anos, a população brasileira será de 220 milhões de habitantes. Se a
população da RMS crescer na mesma proporção que a brasileira, qual será o número aproximado de habitantes da primeira em 2028?
a)
b)
c)
d)
e)

b) 20 minutos
d) 30 minutos

a) Menos de 6 horas
b) Entre 6 e 12 horas
c) Entre 12 e 18 horas
d) Entre 18 e 24 horas
e) Mais de um dia

2 milhões e 20 mil
3 milhões e 20 mil
3 milhões e 200 mil
3 milhões e 300 mil
23 milhões

06. Em uma sala de aula com 80 alunos, 40%
declararam torcer para o time “B” e 25% para o
time “V”. Qual o número de alunos que não
torce para nenhum dos dois times?

03. Durante um dia de verão, constatou-se
que a quantidade de turistas que passavam
por hora pela entrada de um parque ambiental
era constante das 9 até as 16 horas. Sabendose que até as 11 horas já haviam entrado no
parque 280 pessoas, determine, respectivamente, quantos turistas entram no parque por
hora e quantos turistas ainda entrarão das 11
até as 16 horas:

a) 28

b) 30

c) 32

d) 35

e) 36

07. O preço original de um produto em uma
loja era de 15 reais. Visando aumentar seus
lucros, o dono da loja resolveu aumentar esse
preço em 20%. Após certo tempo, ao verificar
que a venda do produto ficou muito baixa, ele
resolveu dar um desconto de 20% em cima do
novo valor para quem pagasse à vista. Que
valor um cliente pagará pelo produto, caso decida pagar à vista?

a) 28 e 280
b) 40 e 280
c) 70 e 350
d) 140 e 700
e) 140 e 980
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a) R$ 14,40

b) R$ 14,80

d) R$ 15,20

e) R$ 16,20

c) R$ 15,00
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08. Sempre atrapalhado com suas contas, o

12. Um estudante foi aprovado no SISU em

professor Gabriel ficou devendo 500 reais para
o banco. O banco cobra uma taxa de juros
simples de 8% por mês para situações como
essa. Sabendo que Gabriel demorou seis meses para pagar sua dívida, quanto ele teve que
pagar ao banco nesta data?

um município diferente do seu de origem e, por
isso, teve que procurar apartamento para alugar. Supondo que o mapa da cidade esteja
representado em um plano cartesiano, e sabendo que o ponto de ônibus está no ponto
P(5,8). Qual dos apartamentos é a melhor opção no quesito distância em linha reta ao ponto
de ônibus?

a) R$ 508

b) R$ 540

d) R$ 660

e) R$ 740

c) R$ 548

a) A(0,1)
d) D(5,2)

b) B(6,3)
e) E(9,8)

c) C(8,6)

09. Considere a informação de que, no Brasil,
80% das sacolas plásticas são utilizadas uma
única vez. Um mercado local distribuiu ontem
3520 sacolas. Assinale o número dessas sacolas que serão reutilizadas:
a) 322
d) 1436

b) 704
e) 2816

13. Num domingo tedioso, a professora Carol
estava sem ter o que fazer e resolveu fazer
umas contas, para passar o tempo. Inicialmente ela pensou em um número, multiplicou o
mesmo por 6, somou 9 ao resultado, depois
dividiu por 3 e subtraiu 9, obtendo 72 como
resultado. Em que número Carol pensou inicialmente?

c) 820

10. Uma loja de eletrodomésticos apresenta o

a) 24

seguinte cartaz em sua entrada:
_____________________________________
PROMOÇÃO!

Nessa situação, o desconto oferecido é:
a) Menor que 10%
b) Maior que 10% e menor que 20%
c) Maior que 20% e menor que 30%
d) Maior que 30% e menor que 40%
e) Maior que 40%

a) 4

b) 5

c) 8

d) 15

e) 16

e comprou 3 kg de arroz, 2 kg de feijão e meio
quilo de carne moída. Conhecendo os preços
dos produtos abaixo, qual o valor do troco que
Rodrigo deverá receber se utilizar uma nota de
20 reais para pagar ao caixa?

para calcular a distância entre dois pontos em
um plano cartesiano. O teorema diz que, em
um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa (lado maior) é igual à soma dos quadrados dos catetos (lados menores). Sendo assim, qual é a distância entre os pontos A(5,2) e
B(11,10) em um plano cartesiano?
d) 10

e) 42

15. O professor Rodrigo foi ao supermercado

11. O teorema de Pitágoras pode ser usado

c) 9

d) 39

tas pessoas utilizam mangueiras jorrando água, gerando um desperdício desnecessário.
Uma economia considerável de água poderia
ser feita se fossem usados baldes de água ao
invés da mangueira. Considere que, de um
balde de 20 litros cheio de água, 4/5 de seu
volume foi utilizado na lavagem de um carro.
Quantos litros de água restaram no balde?

De R$ 1950,00
Por R$ 1400,00
_____________________________________

b) 8

c) 36

14. Para lavar seus próprios automóveis, mui-

Celulares da marca “Don Fredon”

a) 6

b) 30

Produto
Arroz
Feijão
Carne moída

e) 11
3

a) R$ 2,20

b) R$ 2,80

d) R$ 3,40

e) R$ 3,70

Preço por Kg
R$ 1,80
R$ 3,30
R$ 8,60
c) R$ 3,10
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16. Segundo o pediatra Marcelo Silber, do
hospital Albert Einstein (SP), é comum a criança perder cerca de 10% do seu “peso” nos dias subsequentes ao nascimento e depois passar a engordar.
Suponha que uma criança tenha nascido com
3 quilos, e nos cinco primeiros dias, tenha perdido o percentual de “peso” sugerido no texto.
A partir do sexto dia, começa a engordar 30
gramas por dia. Qual será o “peso” (massa) da
criança ao final do décimo terceiro dia de vida?
a) 2,74 kg

b) 2,85 kg

d) 3,12 kg

e) 3,24 kg

a) se um elemento pertence a “A”, então pertence a “B”.
b) se um elemento pertence a “B”, então pertence a “A”.
c) todos os elementos pertencem a “B”.
d) todos os elementos pertencem a “A”.
e) nenhum elemento pertence a “A”.

c) 2,94 kg

17. A metade de um número mais um sexto
desse número é igual a 50. Esse número é:
a) 45

b) 60

c) 66

d) 75

21. Em uma pesquisa de satisfação em rela-

e) 84

ção a duas séries da Netflix, 60 entrevistados
responderam que aprovam a série “Prison
Break”, enquanto que 40 entrevistados aprovaram a série “How I Met Your Mother”. Sabendo-se que, dentre estes, 24 aprovam as duas
séries, quantas pessoas foram entrevistadas
no total?

18. O professor Danilo deseja comprar um
apartamento, no valor total de 380 mil reais. O
vendedor ofereceu a ele a possibilidade de dar
uma entrada à vista e pagar o restante em 12
prestações sem juros. Se Danilo der uma entrada de 200 mil reais, qual será, em reais, o
valor de cada uma das 12 parcelas que ele
terá que pagar?
a) 180 mil

b) 18 mil

d) 12 mil

e) mil e quinhentos

a) 52

b) 76

c) 80

d) 84

e) 100

22. Em um campo de futebol como o da figura

c) 15 mil

abaixo, constatou-se que a área da pequena
área do goleiro (retangular) é 200 vezes menor
que a área total do campo. Se o lado maior da
pequena área mede 10 metros, quanto mede o
lado menor?

19. Uma colônia de bactérias se reproduz rapidamente e aumenta a sua população em um
número constante a cada dia. Se no dia 12 de
um determinado mês a colônia tinha 232 milhões de indivíduos e no dia 15 esse número
passou para 274 milhões, quantos milhões de
indivíduos são esperados nessa colônia no dia
20 desse mês?
a) 296

b) 312

c) 318

d) 336

e) 344

20. Assinale a alternativa correta em relação
ao Diagrama de Venn da figura.
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a) 2,0 m

b) 3,0 m

d) 3,5 m

e) 4,0 m

c) 3,2 m
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23. Para fazer um pagamento de 55 reais, a

Português

professora Jamille utilizou 7 notas, algumas de
R$ 10,00 e outras de R$ 5,00. Quantas notas
de R$ 5,00 foram utilizadas?

Texto I: Texto para as questões 26 a 29.
a) 1

b) 2

c) 3

d) 5

e) 6

24. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular com as
dimensões dadas por 60 m X 10 m de base e
10 m de altura. Com o objetivo de minimizar o
impacto ambiental de um eventual vazamento,
esse reservatório é subdividido em três compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por
duas placas de aço (espessuras desprezíveis)
retangulares com dimensões de 7m de altura e
10 m de base, de modo que os compartimentos são interligados, conforme mostra a figura.
Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua carga
vazará.

26. A imagem de Babi lutando karatê sugere
que
a) karatê é uma atividade exclusiva para meninos.
b) meninas podem ser adeptas de esportes de
combate.
c) meninas não devem lutar karatê ou outra
arte marcial.
d) meninas são melhores que os meninos em
artes marciais.
e) meninas apenas imitam as atividades praticadas pelas mães.

Suponha que ocorra um desastre quando o
petroleiro se encontra com sua carga máxima:
ele sofre um acidente que ocasiona um furo no
fundo do compartimento C.
Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de:
a) 1400 m3

b) 1800 m3

d) 3200 m3

e) 6000 m3

c) 2000 m3

27. Em “[...] ela escolheu fazer karatê ao invés
de ballet”, a expressão destacada só pode ser
substituída, sem ocorrência de alteração de
sentido, por
a) também.
b) inclusive.
c) depois de.
d) ao lado de. e) no lugar de.

25. Uma recipiente tem o formato de uma pirâmide de base retangular, com lados da base
medindo 2 e 3 metros. Sabendo-se que a altura do recipiente é de 4 metros, qual o volume
total do mesmo?
Dado: 1 metro cúbico tem 1000 litros
 

28. A importância da campanha lida está no

Á     ∗ 
â  =
3

fato de que
a) existem muitas meninas que, como Gabi, se
interessam por esportes/jogos que são tidos
como “de meninos”, mas podem ser jogados
por elas.

a) 6000 litros b) 8000 litros c) 12000 litros
d) 24000 litros e) 90000 litros
5
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b) meninas não devem, de forma alguma, praticar esportes que sejam agressivos.
c) meninos devem, aos poucos, jogar brincadeiras tidas como “femininas”.
d) meninas e meninos não podem fazer karatê
por ser um esporte de adultos.
e) tanto meninas quanto meninos geralmente
estão desinteressados em fazer karatê.

TEXTO II: Texto para as questões 32 e 33

29. A única alternativa que apresenta uma
classificação correta do termo extraído do texto é:
a) “seus” → pronome demonstrativo
b) “ela” → adjetivo
c) “karatê” → substantivo
d) “não” → preposição
e) “quiser” → advérbio

Disponível em: facebook.com/prefeituradecuritiba. Acesso em 13 dez.
2015.

32. Algumas páginas do Facebook têm servi-

30. Aponte a alternativa em que a crase está

do de utilidade pública ao aderir campanhas
de ações afirmativas. No caso da imagem acima, o cartaz tem como objetivo
a) esclarecer que as mulheres de cabelo crespo não têm por obrigação alisá-lo, uma vez
que há um valor étnico de raíz em seu cabelo
natural.
b) destacar a importância de se discutir questões raciais nas principais metrópoles brasileiras.
c) propor um revanchismo negro para com as
pessoas brancas cujo preconceito racial é comum.
d) apontar ausência de paridade entre mulheres de diferentes etnias, destacando a existência do racismo reverso.
e) esclarecer que o racismo também se encontra presente em certas expressões ouvidas
cotidianamente.

mal utilizada:
a) Assisti à peça de Shakespeare umas dez
vezes.
b) Começaremos à analisar o texto pela conclusão.
c) As aulas serão iniciadas às 18h pontualmente.
d) Eles parecem que estão à espera de um
milagre.
e) Eu vou querer um bife à milanesa e um suco de limão.

31. “O seu ___________ não me convenceu.
Sabe
____________?
Simplesmente
___________ eu não consigo confiar mais em
você.”
A alternativa que preenche as lacunas da frase
acima de forma correta é:
a) porquê – por quê – porque
b) porque – por quê – porquê
c) porquê – por que – porque
d) porque – por que – porquê
e) por que – por quê – porquê

33. Em “uma branca bonita” podemos classificar morfologicamente, nesta ordem, os termos
em:
a) numeral – substantivo – adjetivo
b) adjetivo – substantivo – substantivo
c) numeral – adjetivo – adjetivo
d) artigo indefinido – substantivo – adjetivo
e) artigo indefinido – adjetivo – substantivo

6
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TEXTO III: Texto para a questão 34

a) os traficantes são os grandes responsáveis
pelos atos de truculência com a população, a
partir de uma abordagem sempre incisiva e
intimidadora com a população urbana.
b) a população acaba sendo, indiretamente,
responsável pela violência sofrida, haja vista
que ela mesma deveria exigir dos políticos o
direito à segurança.
c) não se sabe quem seria responsável pela
violência nos centros urbanos, uma vez que
entidades como a polícia e os políticos passam
“a bola” um para o outro.
d) os culpados seriam fundamentalmente os
policiais, em virtude da sua abordagem nada
amistosa que fazem no confronto com traficantes e com a própria periferia.
e) os políticos se tornam os maiores responsáveis pela violência nas cidades, uma vez que,
por mais que a população reivindique segurança, pessoas continuam assassinadas diariamente.

“Eu não acredito em arte. Eu acredito em artistas. Disponível em: <https://chicorei.com/poster/posterduchamp-3576.html>. Acesso em 10 maio 2017.

34. O pôster exibido traz uma montagem da
obra LHOOQ e uma frase do seu autor, Marcel
Duchamp. A reflexão proporcionada pela imagem nos leva a concluir que, na visão do artista francês, a arte é a (o)
a) manifestação de um projeto político pessoal
dos artistas.
b) representação da união entre a ideologia e
biografia dos artistas.
c) demonstração do caráter alienante e apolítico do cenário artístico.
d) expressão subjetiva da vivência experimentada pelos produtores do fazer artístico.
e) exibição da descrença da sociedade na pureza da mensagem dos pensadores culturais.

TEXTO V: Texto para a questão 36
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua
de Luís de Camões
Gosto de ser e de estar
E quero me dedicar a criar confusões de prosódias
E uma profusão de paródias
Que encurtem dores
E furtem cores como camaleões
VELOSO, Caetano. Língua. Disponível em
<https://www.letras.mus.br/caetano-veloso/44738/>. Acesso em 12
maio 2017.

36. A música Língua, lançada em Velô (1984),
álbum de estúdio de Caetano Veloso, presta
uma homenagem à Língua Portuguesa. O trecho destacado da canção afirma que é função
da poesia
a) apresentar um caminho de distração diante
das dores do mundo.
b) construir manifestações linguísticas variadas para uso da gramática normativa.
c) idealizar um padrão do fazer literário a ser
alcançado pelos estudiosos da língua.
d) possibilitar uma abordagem diferenciada da
realidade através do uso criativo da língua.
e) incentivar o domínio da escrita da língua
portuguesa do escritor humanista Luís de Camões.

TEXTO IV: Texto para a questão 35

35. Segundo a charge, sobre a questão da
violência nas periferias,
7

Vestibulinho PreVest 2018
TEXTO VI: Texto para as questões 37 e 38

39. O humor da tira está no fato de a barata
a) não saber onde encontrar as formas das
nuvens.
b) enxergar corretamente cada formato de nuvem no céu do 3º quadrinho.
c) enxergar diversas formas de animais/objetos, mas o céu estava com somente
uma nuvem.
d) ter consumido o baratox, provavelmente um
inseticida, que deixa o rato alucinado.
e) ter achado primeiramente um cabrito, como
mostra o 1º quadrinho.

37. A presente ironia da tira ocorre em virtude
de
a) Miguelito não entender a pergunta.
b) Mafalda não saber formular uma boa pergunta.
c) A palavra “sujeito” projetar mais de um sentido.
d) Miguelito demonstrar que sabe gramática.
e) Mafalda considerar gramática uma disciplina
“fácil”.

40. Assinale a única alternativa em que a palavra destacada está grafada de forma correta
de acordo com a nova ortografia da língua portuguesa:
a) Tivemos uma noite tranqüila, apesar da
chuva intensa.
b) Os meninos vem pra casa antes de anoitecer.
c) Júlia ganhou uma linda minissaia de presente de seus pais.
d) A platéia, incrédula, aplaudia o mágico.
e) Foi um ato heróico o que vimos essa tarde
em Salvador.

38. Na oração proposta por Mafalda no segundo quadrinho, pode-se garantir que, de
fato, o sujeito gramatical é:
a) “Esse lixo” e se classifica como sujeito composto.
b) “Esse lixo” e se classifica como sujeito simples.
c) indeterminado, pois não se sabe quem enfeia a rua.
d) oculto, pois falta o verbo da oração.
e) “a rua” e se classifica como sujeito inverso.

TEXTO VIII: Texto para a questão 41
TEXTO VII: Texto para a questão 39

41. As figuras de linguagem são comumente
encontradas nos textos literários, bem como
em charges e tirinhas. Nesta tirinha, a perso8
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nagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem para
a) condenar a prática de exercícios físicos.
b) criticar a falta de perspectiva do pai.
c) desestimular o uso das bicicletas.
d) caracterizar o diálogo entre gerações.
e) valorizar aspectos da vida moderna.

43. O termo “mas” no primeiro período do texto é uma conjunção adversativa que, muitas
vezes, é confundido com o termo “mais”, advérbio de intensidade. Aponte a única alternativa em que não houve equívoco no uso desses dois termos:
a) Todos estudaram bastante, mais a prova
estava muito difícil.
b) Está chovendo, mais precisamos sair de
casa mesmo assim.
c) Depois de lamber o prato, Luísa pediu mas
comida.
d) Corri mais que você na gincana do colégio.
e) Hoje dormiremos mas tarde que de costume.

TEXTO IX: Texto para as questões 42 a 44
O nome Haka é oficialmente um termo genérico
para dança no idioma maori, mas acabou se tornando o significado da apresentação de guerra.
Usado antigamente para preparar os guerreiros
física e mentalmente para as batalhas, além de
desafiar os oponentes, o Haka é uma demonstração de orgulho, vigor, força, identidade e unidade de uma tribo – se encaixando perfeitamente nas apresentações dos jogadores de rúgbi.
Apesar de ser ligado normalmente à guerra, o
Haka também era usado em tempos de paz,
principalmente para receber visitantes.
A dança inclui batidas violentas das pernas no
chão, tapas dos próprios participantes em seu
corpo – principalmente braços, pernas e peito – e
fortes expressões faciais, sendo a mais conhecida o movimento da língua para fora da boca.
Tudo isso é acompanhado de um cântico dos
próprios guerreiros.

44. O termo “principalmente”, no último período do primeiro parágrafo do texto, pode ser
substituído, sem alterar o sentido do texto por:
a) excepcionalmente
b) exclusivamente
c) unicamente
d) apenas
e) sobretudo
TEXTO X: Texto para a questão 45

Fonte:<http://g1.globo.com/turismo-e-viagem/noticia/2015/08/video-saiba-como-e-ohaka-danca-de-guerra-da-nova-zelandia.html>. Acesso em 27 ago 2016

42. A dança Haka é um dos elementos mais
conhecidos mundialmente da cultura neolandeza. Os movimentos bruscos de batidas violentas
e tapas no corpo revelam-se como tesouro cultural e identitário desse povo, haja vista que
a) representam o comportamento dessas comunidades tribais, marcadas pelo selvagerismo e
pelo atraso civilizatório.
b) apontam para a força e resistência das civilizações neolandezas, comunidades que não sofreram processo de colonização inglesa sobre a
Oceania.
c) representam o contexto de origem dessa expressão artística, envolto de batalhas e conflitos
entre os diferentes grupos étnicos.
d) são apresentados em outros meios como no
esporte (rúgbi), o que demontra versatilidade ao
ser útil em outros espaços além da arte.
e) fomentam o crescimento do turismo e o aumento do PIB da Nova Zelândia, ao servir de
atração artística e cultural para os que visitam ao
país.

“Oba, oba! Prantando uma árvre nova, Chico?!
Essa aí é di quê? Di goiaba? Di jaca? Di manga?”
“Não! Di isperança...”

45. Em alguns quadrinhos, ao ser representada a fala de moradores da área rural, a grafia
se adapta para o que muitos chamam de “falar
caipira”. No entanto, algumas representações
gráficas das formas de falar do interior são
exageradas na medida em que, ao estarem
presentes apenas nos balões dessas personagens, apresentam aspectos falados por grande
parte dos brasileiros como se fossem restritos
ao contexto do campo. Um exemplo disso, no
quadrinho acima, é
a) a troca do “l” pelo “r” em “prantando”.
b) a troca do “e” pelo “i” em “isperança”.
c) a troca do “e” pelo “i” em “di”.
9
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d) a escrita de árvore sem “o” em “árvre”.
e) a escrita de “oba”, falado de norte a sul do
Brasil.

b) oposta ao ditado de que a “beleza está nos
olhos de quem vê”.
c) condicionada às experiências anteriores da
vida dos observadores.
d) vinculada à observação física dos fenômenos existentes na realidade.
e) atrelada à disposição do observador em
enxergar a realidade de outra forma.

TEXTO XI: Texto para as questões 46 a 48
A complicada arte de ver
Ela entrou, deitou-se no divã e disse:
"Acho que estou ficando louca". Eu fiquei em
silêncio aguardando que ela me revelasse os
sinais da sua loucura. "Um dos meus prazeres
é cozinhar. Vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões - é uma alegria!
Entretanto, faz uns dias, eu fui para a cozinha
para fazer aquilo que já fizera centenas de vezes: cortar cebolas. Ato banal sem surpresas.
Mas, cortada a cebola, eu olhei para ela e tive
um susto. Percebi que nunca havia visto uma
cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles: tive a impressão
de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola, de objeto a
ser comido, se transformou em obra de arte
para ser vista! E o pior é que o mesmo aconteceu quando cortei os tomates, os pimentões...
Agora, tudo o que vejo me causa espanto."
Ela se calou, esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui à estante de livros e de
lá retirei as "Odes Elementales", de Pablo Neruda. Procurei a "Ode à Cebola" e lhe disse:
"Essa perturbação ocular que a acometeu é
comum entre os poetas. Veja o que Neruda
disse de uma cebola igual àquela que lhe causou assombro: 'Rosa de água com escamas
de cristal'. Não, você não está louca. Você ganhou olhos de poeta... Os poetas ensinam a
ver".
(...)
Por isso - porque eu acho que a primeira função da educação é ensinar a ver - eu
gostaria de sugerir que se criasse um novo
tipo de professor, um professor que nada teria
a ensinar, mas que se dedicaria a apontar os
assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana. Como o Jesus menino do
poema de Caeiro. Sua missão seria partejar
"olhos vagabundos".

47. De acordo com a conclusão do texto, a
missão de “partejar (dar à luz) olhos vagabundos” significa
a) ensinar aos alunos a arte de não enxergar
grandes problemas no mundo.
b) fornecer aos estudantes a possibilidade de
perceber o mundo através da arte.
c) compreender os dois tipos de visão que um
ser humano pode ter diante da vida
d) possibilitar o espanto propiciado pela literatura no percurso acadêmico dos alunos.
e) afirmar a importância de ignorar a banalidade do dia a dia e enxergar as maravilhas.

48. A ideia de que a “arte imita a vida” pode
ser corroborada pelo seguinte trecho
a) “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”.
b) "Deus de vez em quando me tira a poesia.
Olho para uma pedra e vejo uma pedra"
c) “De repente, a cebola, de objeto a ser comido, se transformou em obra de arte para ser
vista!”
d) [os olhos] “brincam com o que veem, olham
pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o
mundo.”
e) “Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante da sarça ardente: ali está
uma epifania do sagrado”
TEXTO XII: Texto para as questões 49 e 50
RETRATO DO ARTISTA QUANDO COISA
Retrato do artista quando coisa: borboletas
Já trocam as árvores por mim.
Insetos me desempenham.
Já posso amar as moscas como a mim mesmo.
Os silêncios me praticam.
De tarde um dom de letras velhas se atraca
em meu olho
Mas eu tenho predomínio por lírios.
Plantas desejam a minha boca para crescer
por de cima.

ALVES, Rubem. A complicada arte de ver. In: Folha de São Paulo,
26/out/2004. Disponível em:

46. No texto, o narrador observa que a noção
de “arte” está
a) definida pela ruptura da estrutura tradicional
de ensino.
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Sou livre para o desfrute das aves.
Dou meiguice aos urubus.
Sapos desejam ser-me.
Quero cristianizar as águas.
Já enxergo o cheiro do sol.
BARROS, Manoel de. Retrato do artista quando coisa, 1998. In: Poesia Completa. São Paulo, 2010.

49. Sobre o poema do escritor matogrossense Manoel de Barros, é possível afirmar que o eu lírico
a) descreve, através da conotação, o fazer
artístico a partir das experiências com a natureza.
b) passa, através da denotação, por transformações no quais perde a individualidade.
c) descreve, através da conotação, a figuração
da arte em consonância com a natureza.
d) valoriza, através da racionalidade, a presença poética dos animais do Pantanal.
e) constrói, a partir da denotação, o perfil de
um artista que subverte o sentido da linguagem.

50. Qual a figura de linguagem que aparece
no trecho “Plantas desejam a minha boca para
crescer/ por de cima”?
a) comparação.
b) metáfora.
c) personificação.
d) sinestesia.
e) metonímia.
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Para romper esse ciclo e assegurar que
adolescentes e jovens alcancem seu pleno
potencial, é preciso investir em políticas, programas e ações que promovam os direitos, a
autonomia e o empoderamento de adolescentes e jovens, em especial meninas, em relação
ao exercício de sua sexualidade e de sua vida
reprodutiva, para que possam tomar decisões
voluntárias, sem coerção e sem discriminação.
Além disso, urge garantir o acesso de adolescentes e jovens à informação correta e em linguagem adequada sobre os seus direitos, incluindo o direito à saúde sexual e reprodutiva,
bem como o acesso à educação integral em
sexualidade, além de assegurar o acesso às
ações e aos insumos de saúde sexual e reprodutiva, tais como preservativos e contraceptivos, para que gravidezes não planejadas sejam evitadas.

Proposta de Redação
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema
“Gravidez na adolescência no Brasil”, apresentando proposta de intervenção que respeite
os direitos humanos. Selecione, organize e
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de
vista.
TEXTO I:
Gravidez na Adolescência no Brasil
A juventude é uma fase de escolhas
que podem ter influência determinante no presente e no futuro de cada pessoa, seja levando ao pleno desenvolvimento pessoal, social e
econômico, seja criando obstáculos à realização destas metas. Decisões voluntárias e
conscientes relacionadas ao exercício da sexualidade e à vida reprodutiva são particularmente importantes nessa etapa da vida.
De acordo com dados oficiais, 26,8% da
população sexualmente ativa (15-64 anos) iniciou sua vida sexual antes dos 15 anos no
Brasil, cerca de 19,3% das crianças nascidas
vivas em 2010 no Brasil são filhos e filhas de
mulheres de 19 anos ou menos. Incrivelmente,
em 2009, 2,8% das adolescentes de 12 a 17
anos possuíam 1 filho ou mais;
A taxa de natalidade de adolescentes
no Brasil pode ser considerada alta dadas as
características do contexto de desenvolvimento brasileiro, sendo observado um viés de renda, raça/cor e escolaridade significativo na
prevalência desse tipo de gravidez (adolescentes pobres, negras ou indígenas e com menor
escolaridade tendem a engravidar mais que
outras adolescentes).
Muitas gravidezes de adolescentes e jovens não foram planejadas e são indesejadas;
inúmeros casos decorrem de abusos e violência sexual ou resultam de uniões conjugais
precoces, geralmente com homens mais velhos. Ao engravidar, voluntaria ou involuntariamente, essas adolescentes têm seus projetos
de vida alterados, o que pode contribuir para o
abandono escolar e a perpetuação dos ciclos
de pobreza, desigualdade e exclusão.

Fonte: http://www.unfpa.org.br/Arquivos/Gravidez%20Adolesc

ente%20no%20Brasil.pdf
TEXTO II:

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
a) tiver até 7 (sete) linhas escritas;
b) fugir ao tema ou não atender ao tipo dissertativo- -argumentativo;
c) apresentar proposta de intervenção que
desrespeite os direitos humanos;
d) apresentar parte do texto deliberadamente
desconectada do tema proposto.
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Rascunho para redação
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