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Seja bem-vindo! As FIPMoc desejam-lhe tranquilidade e sucesso nesta prova.
INFORMAÇÕES:
1) Tempo total das provas: 4h30min
• Início previsto: 13h30min

Término previsto: 18h

2) Este caderno contém 52 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. CONFIRA
se seu caderno está completo.
3) Na folha de respostas (definitiva):
• MARQUE NO GABARITO A COR DE SEU CADERNO DE PROVAS.

• Não dobre nem amasse a folha.
• Confira seu nome, curso e número de inscrição.
• As questões numeradas de 47 a 52 são de Língua Estrangeira: Inglês.
• ASSINALE somente UMA OPÇÃO EM CADA QUESTÃO. Sua resposta será anulada
se houver mais de uma opção assinalada.
• NÃO DEIXE QUESTÃO SEM RESPOSTA.
• Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. Sem forçar o papel, faça traços firmes e
preencha todo o campo.

4) O candidato somente poderá sair definitivamente da sala quando restarem 60 minutos
para o término oficial do horário.

5) Somente ao término oficial do horário será permitido ao candidato levar o caderno de
provas.

6) APÓS ENTREGAR A FOLHA DE RESPOSTAS E A REDAÇÃO, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do prédio, não podendo permanecer nos corredores nem utilizar
instalações sanitárias.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE QUALQUER APARELHO
ELETRÔNICO, PRINCIPALMENTE CELULAR, PAGER E SIMILARES.

CADERNO DE PROVA VERDE - FIPMoc – MEDICINA – 24/06/2018

3

CADERNO DE PROVA VERDE - FIPMoc – MEDICINA – 24/06/2018

4

5
VB

6
VIB

7
VIIB

8
VIII

9
VIII

10
VIII

11
IB

12
IIB

15
VA

16
VIA

17
VIIA

22

56

Frâncio
(223)

Actinídeos

Lantanídeos

Rádio
226,03

91

Pa

Protactínio
231,04

90

Th

Tório
232,04

89

Ac

Actínio
(277)

Praseodímio
140,91

Pr

59

Dúbnio
(262)

Db

105

Ta

Tântalo
180,95

73

Nb

Nióbio
92,91

41

V

23
Vanádio
50,94

Cério
140,12

Lantânio
138,91

58

Ce

57

Rutherfórdio
(261)

Rf

104

La

Actinídeos

Ac-Lr

89 a 103

88

Ra

87

Fr

72

Hf

Háfnio
178,49

57 a 71

La-Lu

Lantanídeos

Bário
137,33

Ba

55
Cs
Césio
132,91

40

Zr

Y

Zircônio
91,22

39

Ítrio
88,91

38

Sr

Estrôncio
87,62

Titânio
47,87

Escândio
44,96

Ti

21

SC

20

Ca

Cálcio
40,08

24

U

Urânio
238,03

92

Neodímio
144,24

Nd

60

Seabórgio
(263)

Sg

106

W

Tungstênio
183,84

74

Mo

Molibdênio
95,96

42

Cr

Crômio
52,00

25

Np

Netúnio
237,05

93

Promécio
(145)

61

Pm

Bóhrio
(262)

Bh

107

Re

Rênio
186,21

75

Tc

Tecnécio
(98)

43

Mn

Manganês
59,94

26

Pu

Plutônio
(244)

94

Samário
150,36

Sm

62

Hássio
(265)

Hs

108

Os

Ósmio
190,23

76

Ru

Rutênio
101,07

44

Fe

Ferro
55,85

27

Am

Amerício
(243)

95

Európio
151,96

Eu

63

Meitnério
(266)

Mt

109

Ir

Irídio
192,22

77

Rh

Ródio
102,91

45

Co

Cobalto
58,93

28

29

97
Bk
Berquélio
(247)

96

Térbio
158,93

Tb

65

Roentgênio
(272)

Rg

111

Au

Ouro
196,97

79

Ag

Prata
107,87

47

Cu

Cobre
63,55

Cm
Cúrio
(247)

Gadolínio
157,25

Gd

64

Darmstádio
(271)

Ds

110

Pt

Platina
195,08

78

Pd

Paládio
106,42

46

Ni

Níquel
58,69

30

Cf

Califórnio
(251)

98

Disprósio
162,50

Dy

66

Copernício
(285)

Cn

112

Hg

Mercúrio
200,59

80

Cd

Cádmio
112,41

48

Zn

Zinco
65,38

Es

Einstênio
(252)

99

Hólmio
164,93

Ho

67

Ununtrium
(284)

Uut

113

Tℓ

Tálio
204,38

81

In

Índio
114,82

49

Ga

Gálio
69,72

31

Alumínio
26,98

Aℓ

4
IVB

3
IIIB

Magnésio
24,31

Mg

B

Boro
10,81
13

Be

Berílio
9,012
12

5

4

Rubídio
85,47

Rb

37

Potássio
39,10

K

19

Sódio
22,99

Na

Lítio
6,940
11

Li

Hidrogênio
1,008
3

Fm

Férmio
(257)

100

Érbio
167,26

Er

68

Unumquádio
(289)

Uuq

114

Pb

Chumbo
207,2

82

Sn

Estanho
118,71

50

Ge

Germânio
72,63

32

Si

Silício
28,08

C

Carbono
12,01
14

6

Md

Mendelévio
(258)

101

Túlio
168,93

Tm

69

Ununpentium
(288)

Uup

115

Bi

Bismuto
208,98

83

Sb

Antimônio
121,76

51

As

Arsênio
74,92

33

P

Fósforo
30,97

N

Nitrogênio
14,01
15

7

No

Nobélio
(259)

102

Itérbio
173,05

Yb

70

Ununhéxio
(292)

Uuh

116

Po

Polônio
(209)

84

Te

Telúrio
127,60

52

Se

Selênio
78,96

34

S

Enxofre
32,06

O

Oxigênio
16,00
16

8

Lr

Laurêncio
(262)

103

Lutécio
174,97

Lu

71

Ununséptium

Uus

117

At

Astato
(210)

85

I

Iodo
126,90

53

Br

Bromo
79,90

35

Cℓ

Cloro
35,45

F

Flúor
19,00
17

9

Unumóctio

Uuo

118

Rn

Radônio
(222)

86

Xe

Xenônio
131,29

54

Kr

Criptônio
83,80

36

Ar

Argônio
39,95

Ne

Neônio
20,18
18

Hélio
4,003
10

2

14
IVA

He

13
IIIA

2
IIA

1

18
VIIIA

H

1
IA

Tabela Periódica dos Elementos

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 01
Campanha do governo da Bahia para o carnaval de 2018 em rede social

Biologicamente, a campanha pretende evidenciar que:
A)
B)
C)
D)
E)

as bactérias não atuam como agente etiológico de doenças venéreas.
as doenças que “saíram da rede social” não são sexualmente transmissíveis.
a transmissão de doenças sexuais relaciona-se a características delas de sazonalidade do inverno.
a camisinha, assim como o uso de pílulas anticoncepcionais, é importante no combate às DSTs.
o uso de preservativos é uma forma eficiente de combate às doenças venéreas.

Questão 02
Um carro em um parque de diversões se desloca sem atrito ao longo do trilho indicado na figura. Ele parte do repouso
no ponto A, que está situado a uma altura h da base do círculo (“loop”), que possui raio R = 10 m. A aceleração da
gravidade local é 10 m/s².

A menor altura h que permite que o carro passe pelo “loop” sem cair, em metros, é:
A) 30.
B) 20.
C) 25.

D) 10.
E) 15.
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Questão 03
Durante um jogo de futebol, um jogador contundiu-se e utilizou a bolsa térmica fria, cujo processo de dissolução do
nitrato de amônio (NH4NO3) em água está representado na reação abaixo:

Sobre a situação, são feitas as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.

O atleta sentiu alívio, devido ao fato de que a reação é endotérmica.
Sendo o valor da variação de entalpia positivo, ocorre liberação de calor para o meio.
A reação é exotérmica, visto que está retirando calor do meio, o que gera a sensação de frio.

É correto o que se afirma apenas em:
A) III.

B) II.

C) I.

D) I e II.

E) II e III.

Questão 04

Adaptado por
Cientista Malluko

FONTE: http://ramirokosam.wixsite.com/guiadoestudante/single-post/2015/09/24

O processo difere da necrose pelo fato de:
A)
B)
C)
D)
E)

ter suas células removidas do tecido sem produzir processo inflamatório.
prescindir da participação de células vizinhas e macrófagos teciduais.
ocorrer extravasamento do conteúdo intracelular para o meio extracelular.
ser um processo patológico enquanto que a necrose é um processo normal.
dispensar moléculas de adenosina trifosfato para que o processo ocorra.

Questão 05
Um mergulhador praticante do snorkeling está numa região em que a densidade da água do mar é de 1030 kg/m³. A aceleração
da gravidade local é de 10 m/s².
O pulmão humano, devido à inspiração, pode gerar uma diferença de pressão de 0,1 x 105 Pa ou 0,1 atm. Porém, na prática do
mergulho, essa diferença de pressão aumenta com a profundidade, impedindo os pulmões de inflarem.

A profundidade máxima que esse mergulhador pode alcançar, em metros, é de:
A) 0,64.

B) 0,97.

C) 1,03.

D) 0,82.

E) 1,00.
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Questão 06
Um paciente acometido de infecção das vias respiratórias procurou atendimento médico e fez uso do antibiótico cuja
fórmula estrutural está representada abaixo:

As funções orgânicas desse antibiótico são:
A)
B)
C)
D)
E)

Cetona, álcool, amina, amida e éter
Aldeído, álcool, amina, amida e tiol
Cetona, fenol, amina, amida, ácido carboxílico e sulfeto.
Ácido carboxílico, fenol, amina, cetona e sulfeto.
Amida, fenol, amina, ácido carboxílico e tioéter.

Questão 07

http://mariolobato.blogspot.com.br/2018/01/

Sobre a tirinha, são apresentadas duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE.
I.

Além do aspecto biológico, a afirmativa da garota tem fundamentação social.
PORQUE

II.

As pessoas transmitem a doença, os mosquitos são vetores, e os macacos são considerados reservatórios
temporários.

Conclui-se que:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II são verdadeiras, e II justifica I.
I é verdadeira, e II é falsa.
I é falsa e II é verdadeira.
I e II são verdadeiras, e II não justifica I.
I e II são falsas.
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Questão 08
Endoscópio

Nesse endoscópio, o feixe de fibras ópticas, onde deve ser formada a imagem, possui um raio de 1,0 mm. O objeto
(tecidos do corpo) preenche um círculo de raio 5,0 cm. A lente localiza-se a 5,0 cm dos tecidos observados.
A lente deve estar localizada a uma distância da imagem, em mm, de:
A) 50

B) 10

C) 0,5

D) 1

E) 0,1

Questão 09
Numa mina, foram extraídos 500 kg do minério calcopirita, de pureza 90%, para obtenção de cobre metálico com
rendimento de 80%, conforme reação abaixo:
2CuFeS2 + 5O2
2Cu + 2FeO + 4SO2
A massa de cobre metálico produzido é, em kg, aproximadamente:
A) 125 Kg

B) 139 kg

C) 156 kg

D) 173 kg

E) 240 kg

Questão 10
Zé Meningite já teve bronquite, leptospirose,
Cancro, sarampo, catapora,
Varíola, caxumba e gastrite.
Tétano e hepatite, febre amarela e conjuntivite
Derrame cerebral, coqueluche e celulite.
Faringite, doenças de chagas e labirintite.
Ah, meu Deus!
Igual Zé Meningite eu nunca vi, meu Deus!
Composição: Rody do Jacarezinho

Sobre o trecho da música, são apresentadas as seguintes afirmativas:
I. Foram citadas pelo menos duas doenças transmitidas por insetos.
II. Nas cinco primeiras linhas, foram citadas apenas doenças causadas por vírus.
III. Ao menos uma doença transmitida pela urina de ratos e uma doença transmitida por caramujos foram citadas.
É correto o que se afirma em:
A) II apenas.
B) I e II apenas.
C) I apenas.

D) II e III apenas.
E) I, II e III.
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Questão 11
O violão emite sons em diferentes frequências para cada maneira como tocamos suas cordas.

A frequência do som emitido pelas cordas de um violão será mantida se variar:
A)
B)
C)
D)
E)

a tensão da corda, ao afinar o violão girando as tarraxas.
o comprimento das cordas ao apertá-las com os dedos nas diferentes casas do braço.
a densidade das cordas ao tocar as mais finas e as mais grossas.
a velocidade das ondas que se propagam nas cordas ao afinar o violão.
o ritmo tocado ao mover as mãos para cima e para baixo na boca do violão.

Questão 12

A vanilina, adicionada a
achocolatados, realça o
sabor. O ácido butírico (o
mesmo da manteiga), dá
um toque extra ao se pôr
o chocolate na boca.

O chocolate branco não
contém cacau, mas
manteiga de cacau, açúcar
e leite. Os principais ácidos
graxos existentes são o
esteárico e o palmítico.

Em um dos chocolates observa-se:
A) grupamentos amina e amida.
B) solubilidade elevada na água.
C) ácido butenoico na fórmula.

D) êxito no controle da depressão.
E) percentual de cacau igual aos outros chocolates.
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Questão 13
Embriologia comparada de oito cordados

Disponível em: < http://melhordabio.blogspot.com.br/2016/05/embriologia-comparada.html > Acesso em: 27 Jan. 2018.

Essa evidência evolucionista baseia-se em:
A)
B)
C)
D)
E)

semelhanças na etapa inicial do desenvolvimento embrionário de animais de filos diferentes.
semelhanças na etapa inicial do desenvolvimento embrionário de animais de classes diferentes.
diferenças na etapa III do desenvolvimento embrionário de animais de classes diferentes.
diferenças na etapa inicial do desenvolvimento embrionário.de animais de filos diferentes .
diferenças na etapa II do desenvolvimento embrionário de animais de reinos diferentes.

Questão 14
A substância trabalho de um refrigerador passa pelas transformações indicadas no gráfico PV a seguir. Ao percorrer
o ciclo, o sistema rejeita 8,0 x 104 J de calor.

6.105

2.105

O desempenho desse refrigerador é de:
A)
B)
C)
D)
E)

1,0.
3,0.
2,5.
1,5.
2,0.
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Questão 15
O calor de uma reação

Fonte: http://www.ebah.com.br/content

Nessa representação:
A)
B)
C)
D)
E)

o estado de agregação não interfere na entalpia.
o bio-óleo reagirá no processo, liberando calor.
o estado do oxigênio tem mínima energia cinética.
o bio-óleo absorve 18,8 kj/g em direção à nova fase.
o estado físico não interfere para o fenômeno físico.

Questão 16
As árvores
As árvores são fáceis de achar
Ficam plantadas no chão
(...)
Mamam do sol pelas folhas
e pela terra
Também bebem água
(...)
Há as que dão frutas
E as que dão frutos
As de copa larga
E as que habitam esquilos
As que chovem depois da chuva
As cabeludas
As mais jovens mudas
(...)
Crescem para cima como as pessoas
Mas nunca se deitam
Do céu aceitam
(...)
A árvore da vida (querida)
Perdão pelo coração
Que eu desenhei em você com o nome do meu amor
(Antunes, Arnaldo. Um som. BMG Brasil, 1998.)
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Sobre a canção, são feitas as seguintes afirmações:
I.
II.
III.

A expressão “E as que dão frutas” representa a estrutura derivada da hipertrofia do óvulo, importante na
abundância e distribuição geográfica exclusivamente das angiospermas.
Em ”Mamam do sol pelas folhas”, tem-se o processo fotossintético que ocorre em tecidos foliares com produção
de glicose durante a fase fotoquímica.
”e pela terra também bebem água” demonstra a absorção de substância inorgânica que, após atravessar
especializações epidérmicas, desloca para a região central da raiz.

É correto o que se afirma apenas em:
A) III.

B) II.

C) I.

D) I e II.

E) II e III.

Questão 17
Para levantar um dos lados de um piano sem nenhuma ajuda, uma pessoa tem que exercer uma força de 500 N. Para
diminuir o esforço necessário para realizar essa tarefa, a pessoa usa uma barra (alavanca) de massa desprezível de
1,5 m de comprimento. O apoio (pedra) foi colocado a 0,5 m dos pés a serem levantados, conforme indicado na figura.

APOIO

A força que a pessoa terá que aplicar, com a ajuda da alavanca, para manter a barra em equilíbrio, em N, é de:
A) 200.
B) 100.
C) 250.

D) 300.
E) 350

Questão 18
Afinidade
Como água e óleo
Nós não nos misturamos.
Minha polaridade
É o oposto da sua.
Por mais que eu tente
Meu par de elétrons
Não se encaixa na sua estrutura,
Mesmo você sendo tão eletronegativa.
E não adianta tentar
Aquecer a nossa relação...
Você mesma disse: não me misturo
Com alguém assim tão básico.
Mas continuo buscando
A minha estabilidade.
Vou formar um octeto
Pra suportar essa sua acidez...
J. Eduardo de Carvalho
Fonte : http://www.quimica.ufc.br/node/126

O poema:
A)
B)
C)
D)

reflete uma tendência de ligações entre ametais.
simboliza discordância de reação entre hidrogênios.
faz uma análise da instabilidade de certo elemento.
comprova a não ocorrência de ligações entre gases
nobres.
E) contempla, diante das reações, substâncias simples.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 19

https://www.google.com/search?q=CARLOS+1ATUFF&cliente=Firefox..

A charge mostra que:
A)
B)
C)
D)
E)

a disputa atual por Jerusalém se concentra principalmente na Cidade Antiga.
a região desempenha um papel importante para o Islamismo.
a cidade de Jerusalém se encontra no foco do conflito no Oriente Médio.
os palestinos são desafiados a tomar uma posição clara em relação a Jerusalém.
os palestinos reagem contra a decisão de Trump sobre Jerusalém.

Questão 20
MANIFESTO FARROUPILHA
(...) a província se constitui livre e independente, com título de República Rio-Grandense, não só por ter
todas as faculdades para se representar entre as nações livres do universo, senão também obrigada pela
prepotência do Rio de Janeiro, que por tantas vezes tem destruído seus filhos, ora deprimindo sua honra
(...), e finalmente desfalcando-os de suas rendas (...).
Fonte: SPALDING, Walter.Farroupas.2.ed.Porto Alegre: Sulina. (Adaptado).

MANIFESTO CABANO
(...) os paraenses não são rebeldes; os paraenses querem ser súditos, mas não querem ser escravos.
Fonte: DEL PRIORI, M. Documentos de História do Brasil: de Cabral aos anos 90. São Paulo; Scipione, 1997.

MANIFESTO BALAIO
(...) Ora brasileiros, olhem com mais justa preocupação. Para que esta divisão e desunião? Só porque
tem a pele alva, querem roubar o direito que cada um tem em si por lei divina e humana.
Fonte: SANTOS, M.J.V. A balaiada e a insurreição de escravos no Maranhão. São Paulo; Ática, 1983.

Esses manifestos demonstram que as rebeliões regenciais foram provocadas pela:
A)
B)
C)
D)
E)

opressão social e política, que desconsiderava províncias e grupos sociais.
insatisfação das províncias do Norte/Nordeste com o excessivo centralismo político.
competição política entre as províncias do sul e demais regiões do Brasil.
aproximação entre Moderados e Exaltados, resultante da eficiência dos regentes.
força aglutinadora das camadas populares, que saíram vitoriosas dos movimentos em questão.
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Questão 21

Eram 10h40 quando o prédio de 10 andares, no Barro
Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, começou a
tremer. Simultaneamente, abalos eram sentidos em Araxá, no
Alto Paranaíba, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Além de
Minas Gerais, tremores foram registrados em Brasília, São Paulo,
Rio Grande do Sul e Paraná. No mesmo momento, o Observatório
Sismológico da Universidade de Brasília (UnB) registrava um
terremoto na Bolívia de 6,7 graus na Escala Richter, magnitude
suficiente para causar sérios danos.

A partir da notícia, são feitas as seguintes afirmações:
I.
II.
III.

A ocorrência desse fenômeno está relacionada aos movimentos de placas tectônicas.
No Brasil, esse fenômeno foi de alta intensidade, já que sua estrutura geológica é recente e instável.
As correntes de convecção provocam o deslocamento das placas, dando origem aos limites convergentes,
divergentes e transformantes.

É correto o que se afirma apenas em:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II.
I e III.
I.
II e III.
III.

Questão 22
De 1840 a 1889, em todos os aspectos do cotidiano brasileiro procurou-se imprimir a marca europeia. No
café da manhã, por exemplo, o pão “francês” substitui a mandioca cozida, enquanto no almoço a cerveja
começa a ser registrada e, na sobremesa, os sorvetes disputam, palmo a palmo, com os centenários
doces, cujas receitas foram transmitidas de geração a geração nas fazendas açucareiras coloniais. (...)
expressões tradicionais, portuguesas ou resultados da influência africana, como dona, sinhá ou iaiá dão
lugar a denominações afrancesadas, como “mademoiselle” ou, mais popularmente, “madame”.
Fonte: DEL PRIORE, Mary; VENÂNCIO, Renata. Uma breve História do Brasil.
Editora Planeta do Brasil, 2010.

A situação retratada é resultado da:
A)
B)
C)
D)
E)

valorização das tradições dos povos formadores do Brasil.
incorporação dos elementos portugueses durante o Brasil Colônia.
sobreposição do modelo civilizador ocidental burguês.
celebração do nacionalismo tupiniquim, com “pitadas” francesas.
substituição completa de tudo aquilo proveniente da cultura indígena e afro.
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Questão 23

https://www.google.com/search?q=CHARGES+COM+MAPAS&clie...

Sobre a charge, são apresentadas duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE.
O Brasil é apresentado como um país marcado pela prática de atos ilícitos.
PORQUE
No centro do país, destaca-se o abuso de poder, enquanto no norte predomina tráfico de influência, a sonegação e o
contrabando.
Marque:
A)
B)
C)
D)
E)

se as duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda explica a primeira.
se a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa.
se as duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não explica a primeira.
se a primeira afirmativa é falsa, e a segunda é verdadeira.
se as duas afirmativas são falsas.

Questão 24
(...) A capacidade do rádio de falar simultaneamente a incontáveis milhões, cada um deles sentindo-se
abordado como indivíduos, transformava-o numa ferramenta poderosa de informação de massa. (...) Nos
EUA, por exemplo, o presidente Roosevelt tinha um programa de rádio conhecido como “Conversa ao Pé
da Lareira”. (...) O rádio trazia o mundo para a sala.
Fonte: HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.

(...) Foi então que em meio a tanto sucesso, Vargas resolveu explorar o rádio e passou a utilizá-lo como
um grande aliado político, sendo um meio de divulgação de seu governo (...). Instituiu o programa “Hora
do Brasil” (...) e a “Rádio Mauá”, que associava a imagem de Vargas como aquele que proporcionava o
bem aos trabalhadores brasileiros, influenciando os ouvintes.
Fonte: https:// dialogoshistóricos.wordpress. Acesso 19/04/2018 (Adaptado)

A partir dos textos:
A)
B)
C)
D)
E)

a “Era do Rádio” pouco modificou o comportamento sócio-cultural de americanos.
as massas não são produtos de manipulação ideológica das classes políticas em todo o mundo.
o rádio foi utilizado como meio da difusão das ideias democráticas nos dois países em questão.
a consolidação da indústria cultural ocorreu apenas no Brasil, não influindo na realidade norte- americana.
as mídias são produtos de uma época e podem ser utilizadas com claros propósitos políticos.
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Questão 25
Sou Imigrante
Quem dera que não houvesse fronteiras!
Quem dera que não houvesse leis
Leis essas que nos prendem, separam,
Hostilizam, injuriam e abalam!
Oh, se não houvesse fronteiras
Divisões geográficas
E que todos os homens fossem só homens!
Sem distinção de cores, raças, nacionalidades!
Que culpa tenho eu em ser preto ou branco?
Cristão ou muçulmano, hindu ou budista?
Judeu ou samaritano?
Se talvez as raças negra ou branca não existissem!
Na verdade, não existem
O que apenas existe é…
Raça humana!
Sou imigrante, emigrante, migrante
Resistente, com força pra viver, almejando viver
Sou resistível como um leão da África
Tenho garras de um falcão do mato
Sou persistente como a onda movível
Porém, me respeitem!
Só quero viver a vida…
Porque a terra é nossa, de todos nós
Feita por Deus e entregue a todos os homens
Não importa se aqui ou lá!
Moisés Antônio
Fonte: www.google.com/search?q=imigrante&ie

O poema retrata o sentimento:
A) de quem é forçado a migrar para outros lugares.
B) dos que são dominados pelo impulso solidário de acolher os migrantes.
C) de quem incentiva os deslocamentos populacionais em massa.
D) daqueles que defendem sua identidade nacional.
E) dos que estranham a entrada em seu país de fluxos imigratórios.
Questão 26
“(...) Considerando que, assim, se torna imperiosa a adoção de medidas que impeçam sejam frustrados os ideais
superiores da Revolução, preservando a ordem, a segurança, a tranquilidade e o desenvolvimento econômico e
cultural e a harmonia política social do país (...)”
Fragmento do Ato Institucional nº 5 – 13/12/1968
Fonte: https://suapesquisa.com/ditadura/Ai-5.htm

Os ideais citados no texto significam:
A) a imediata criação de uma economia planificada em consonância com outros regimes revolucionários instalados na
América no mesmo período.
B) a consolidação de um modelo industrial independente do grande capital internacional, promovendo substantivas
mudanças sociais.
C) o fortalecimento de uma política pela neutralidade ideológica, diante da Guerra Fria instalada no contexto mundial.
D) a completa integração do modelo econômico brasileiro ao capital internacional e a defesa da segurança nacional
contra o possível avanço comunista.
E) a preservação da ordem e segurança em nome do prosseguimento de uma política populista já estabelecida em
anos anteriores.
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Questão 27
A frase que sintetiza o que é apresentado no mapa é:
A) “Existe um paradoxo entre rios e lagos da Terra”.
B) “Há tanta água doce na Terra e as populações vivem a
escassez”.
C) “A água potável está cada vez mais escassa no planeta”.
D) “O mundo caminha para um conflito motivado pela disputa
hídrica”.
E) “A próxima guerra pode ser a da água”.

(Fonte: Revista VEJA, 21/3/2018)

Questão 28
“Cem anos atrás, um grande americano, em cuja sombra simbólica nos encontramos hoje, assinou a
proclamação da emancipação dos escravos (...).
Mas, cem anos mais tarde, o negro ainda não está livre. (...) a vida do negro ainda está duramente tolhida
pelas algemas da segregação e pelos grilhões da discriminação. (...) o negro habita uma ilha solitária de
pobreza, em meio ao vasto oceano de prosperidade material. (...) continua a mofar nos cantos da
sociedade americana, como exilado em sua própria terra (...)
Temos de conduzir nossa luta para sempre no alto plano da dignidade e da disciplina. Não devemos deixar
nosso protesto criativo degenerar em violência física”.
Trecho do discurso de Martin Luther King, pronunciado em 1963
Fonte: www.incrivelhistoria.com.br – Acesso 27/04/2018

A partir do texto, são feitas as seguintes afirmações:
I.
II.
III.

Luther King apoiava os atos violentos patrocinados pelos negros em espaços urbanos, principalmente os
Panteras Negras.
No discurso, Luther King refere-se à propaganda capitalista do sonho americano da bonança financeira e da
liberdade, que não incluía a população negra em seu todo.
Martin Luther King foi importante defensor das conquistas dos direitos civis para a comunidade negra
americana.

É correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
II e III apenas.
I e II apenas.
I apenas.
III apenas.
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Questão 29

CAMINHÃO E FUTEBOL,
UMA PARCERIA DE PESO
Expedição Vozes do Futebol vai percorrer as estradas das cinco regiões do
país para mostrar histórias do esporte que é parte essencial do Brasil.
(VEJA, 28/03/2018 – Pág. 16 e 17)

Sobre a Rota da Expedição, são apresentadas as seguintes afirmações:
I.
II.
III.
IV.

Apenas uma cidade da Região Norte constitui parada da expedição.
Alagoas, Bahia e Ceará são estados contemplados pelas paradas da expedição.
A expedição fez parada em três cidades da Região Sul.
O Centro-Oeste foi contemplado com duas paradas.

É correto o que se afirma apenas em:
A) I e IV.

B) I e III.

C) II e III.

D) I e II.

E) III e IV.

Questão 30
A carne mais barata do mercado é a carne negra
que vai de graça “pro” presídio
E para debaixo de plástico
que vai de graça “pro” subemprego
E “pros” hospitais psiquiátrico
(...) Que fez e faz história
Segurando esse país no braço
O cabra aqui não se sente revoltado
Por que o revólver já está engatilhado
E o vingador é lento
Mas, muito bem intencionado
E esse país
vai deixando todo mundo preto
e o cabelo esticado.

Os conceitos sócio-históricos apresentados na música são,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

discriminação racial e exploração do trabalho.
miscigenação e desigualdade social.
marginalização e urbanização
politização, desigualdade e gênero.
estigma social e modernização.

A Carne – Seu Jorge, Marcelo Yuca e Ulisses
Cappelleti
Fonte: https://www.vagalume.com.br.
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 31
Uma farmacêutica fabrica dois produtos diferentes com a mesma eficácia. A demanda dos produtos é sazonal e foi
modelada, respectivamente, pelas equações:
=2

2

+ 40

=

2

+ 20

representam o preço de cada produto, em 1000
em que representa a quantidade em milhares, e
unidades monetárias.
A função custo total de cada produto foi modelada pelas equações:
= 3 +1
= 5 +1
em que

representa a quantidade, e , o preço de cada produto em milhares.

Sobre a situação, são feitas as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

A função receita total do produto I é
=4
.
+ 10 .
O valor do custo fixo da empresa é de 2000 unidades monetárias.
A função receita total da empresa é = 6
.
+ 10 .
O custo variável da empresa é 2x.

É correto apenas o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e IV.
I, II e III.
II, III e IV.
I e III.
II e IV.

Questão 32
Um biomédico desenvolveu um medicamento capaz de erradicar a doença de Alzheimer, se ela for diagnosticada
precocemente. Entretanto, esse medicamento ainda está em processo de patenteamento, por isso tem sua fórmula
guardada em um cofre, cujo segredo para sua abertura é marcado por uma sequência de quatro dígitos distintos, os
quais utilizam os algarismos de 0 a 9. O biomédico faleceu, e seu sócio não conhece o segredo para abrir o cofre.
Assim, contratou um especialista que demora dois segundos para fazer cada tentativa para abri-lo.
O tempo máximo, em horas, que o especialista levará para abrir o cofre será:
A)
B)
C)
D)
E)

5040h.
720h52min.
4h26min.
36h.
2h48min.
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Questão 33
Dois casais pretendem viajar para hotéis-fazenda diferentes durante as férias, que são acessados por estradas não
pavimentadas, por isso viajam em velocidade reduzida. O carro do primeiro casal, , deixou uma interseção
viajando a uma velocidade média de 56 Km/h, enquanto que o carro do segundo casal,
, deixou a mesma
interseção, cinco minutos depois do carro , em direção a uma outra estrada, que faz um ângulo de 112° com a
estrada seguida por , viajando a uma velocidade média de 48 Km/h.
Dados: cos 112° = −0,37 e as estradas seguidas por

em linha reta.

A distância que separa os carros 15 minutos depois que o primeiro carro partiu é, aproximadamente:
A) 15,42 km.

B) 22,45 km.

C) 34,12 Km.

D) 18,51 Km.

E) 26,78 km.

Questão 34
Com o racionamento de água em uma cidade, uma empresa instalou três bombas, $ , $ $% , que, trabalhando
juntas, demoram 2 horas para encher o tanque de lavagem de produto. Se somente as bombas $ $% são
usadas, demoram 4 horas para encher esse tanque, e, se somente $ $% são usadas, levam três horas para
enchê-lo. Com a temporada de chuva, o racionamento encerrou, e a empresa, para economizar energia elétrica,
pretende desativar bomba(s) em atividade.
A desativação deverá ocorrer somente em:
A) $ e $%.

B) $ e $% .

$%.

D) $

$ .

E) $ .

Questão 35
Em uma cidade no interior de São Paulo, em janeiro de 2017, registrou-se um número alarmante de pessoas
infectadas com o vírus da gripe H1N1. Assim, imediatamente foram adotadas medidas preventivas junto a
comunidade dessa cidade, e o número de casos registrados em cada um dos meses seguintes desse mesmo ano,
passou a ser metade do número de casos do mês anterior e, ainda assim, o número total de casos registrados no
ano de 2017, nessa cidade, acumulou-se em 4095.
O número de casos registrados no mês de maio foi:
A) 84.

B) 64.

C) 256.

D) 154.

E) 128.

Questão 36
Alunos de um projeto de iniciação científica em uma Universidade precisam calcular o tempo, em anos, que uma
quantidade inicial de 1 grama de um isótopo radioativo levaria para decair para 0,01 grama, a fim de determinar a
idade de um objeto raro encontrado em uma escavação.
Esse isótopo radioativo tem meia vida de 35,2 anos, e a lei de decaimento exponencial é dada pela equação:
& ' = &(

)*

em que: &( indica a quantidade inicial e ', a meia vida do isótopo radioativo.

Dados:
ln 0,5 = 0,69 e ln 0,01 = −4,6

O tempo calculado, em anos, foi, aproximadamente:
A) 119,25.

B) 342,12.

C) 234,69.

D) 287,91.

E) 183,42.
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 37
SÓ (DOIS) MINUTINHOS
Teve um dia cheio? Este fato vai fazer você pensar:
Se a História da Terra fosse condensada em 24 horas,
a vida teria aparecido às 4 da manhã, as plantas terrestres às 22h24.
a extinção dos dinossauros seria às 23h41, e a história humana
começaria às 23h58.
Fonte: huffingtonpost.com

(Revista “SELEÇÕES” – janeiro/2018)

O caráter hipotético do fato proposto é expresso mediante o uso dos seguintes recursos gramaticais:
A) 1 preposição essencial com sentido de dúvida e 4 verbos no futuro do pretérito do indicativo.
B) 1 conjunção subordinativa condicional, 1 verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo e 3 verbos no futuro do pretérito
do indicativo.
C) 1 conjunção coordenativa explicativa, 2 verbos no imperativo afirmativo e 2 verbos no presente do subjuntivo.
D) 1 preposição acidental com sentido de probabilidade, 1 verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo e 3 verbos no
futuro do presente do indicativo.
E) 1 conjunção subordinativa concessiva, 2 verbos no imperativo afirmativo e 2 verbos no futuro do pretérito do
indicativo.

Questão 38
Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu
nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram
a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para
quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também
contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo; diferença radical entre este livro e o Pentateuco.
ASSIS, Machado. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo: FTD, 1998.

A propósito do texto, seguem duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE:
O trecho, por meio de ironia, apresenta uma característica marcante que o faz representante do Realismo.
PORQUE
O trecho apresenta o fato de alguém narrar na condição de um “ defunto autor”, referindo-se a uma narrativa irreal depois
de morto.
Marque:
A)
B)
C)
D)
E)

se as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
se a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.
se as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
se a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.
se as duas são falsas.
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Questão 39

(Revista ISTOÉ – 22.11.2017)

Considerando o título, o teor do texto esclarece:
A)
B)
C)
D)
E)

o momento.
a finalidade.
a condição.
o contraste.
a causa.

Questão 40
Por estas noites frias e brumosas
É que melhor se pode amar, querida!
Nem uma estrela pálida, perdida
Entre a névoa, abre as pálpebras medrosas.
Mas um perfume cálido de rosas
Corre a face da terra adormecida...
E a névoa cresce, e, em grupos repartida,
Enche os ares de sombras vaporosas:
Sombras errantes, corpos nus, ardentes
Carnes lascivas... um rumor vibrante
De atritos longos e de beijos quentes.
E os céus se estendem, palpitando, cheios
Da tépida brancura fulgurante
De um turbilhão de braços e de seios.
www.avozdapoesia.com.br/OlavoBilac.
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A propósito do texto, seguem as afirmativas:
I. O poema apresenta forma clássica, simetria de versos e perfeição formal, características do Parnasianismo.
II. A subjetividade com que o eu-lírico expressa seu sentimento carnal é uma característica ainda do Romantismo,
presente nos versos parnasianos.
III. O preciosismo do vocabulário é um aspecto clássico do poema, cujo enaltecimento à arte é evidente no léxico e
na forma.
É correto o que se afirma em:
A) I e II apenas.
B) II e III apenas.
C) I apenas.

D) III apenas.
E) I, II e III.

Questão 41

(“O Livro de Ouro do Recruta Zero”)

O humor dessa tirinha explora recurso gramatical relativo à:
A) pontuação.
B) concordância.
C) polissemia.

D) ortografia.
E) regência.

Questão 42
DESTINO
Cecília Meireles
Pastora de nuvens, fui posta a serviço
por uma campina desamparada
que não principia e também não termina,
onde nunca é noite e nunca madrugada.
Pastores da terra, vós tendes sossego,
que olhais para o sol e encontrais direção.
Sabeis quando é tarde, sabeis quando é cedo. (I)
Eu, não.) (II)
(...)
factivel.wordpress.com/poesia

Nos versos destacados (I e II), estão presentes, respectivamente, as figuras de linguagem:
A)
B)
C)
D)
E)

paradoxo e personificação.
antítese e zeugma.
antítese e metáfora.
hipérbole e metáfora.
hipérbole e zeugma.
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Questão 43
A PEPSI SUPEROU A COCA-COLA em vendas porque a imagem de Jair Bolsonaro passará a estampar as latinhas de
refrigerante da marca. A “notícia”, publicada em 4 de dezembro no site News Atual, foi replicada em cinco páginas do Facebook
com um total de 1,8 milhão de seguidores. Em poucos dias, ela teve mais de 20 000 curtidas e um número considerável de
compartilhamentos. Era, obviamente, falsa – uma genuína fake news. Mas, como se vê, muita gente não só acreditou como
passou a mentira adiante, para depois, pelo menos em alguns casos, morrer de vergonha. Pesquisa exclusiva feita a pedido
de VEJA pela consultoria Ideia Big Data, com 2004 pessoas ouvidas por telefone entre 9 e 10 de janeiro, mostra que 83% dos
entrevistados temem compartilhar notícias falsas em suas redes sociais e grupos de WhatsApp.
(Revista VEJA – 17.1.2018)

Sobre o texto, são apresentadas as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.

A mensagem do 1º período, que dá suporte ao texto, estrutura-se em FATO e JUSTIFICATIVA.
A palavra “ELA” constitui um elemento de coesão anafórico, retomando o referente “a marca PEPSI”.
O texto apresenta uma situação já comum nos contatos sociais, seguida de comentário, e utilizada como motivo
de um trabalho estatístico.

É correto o que se afirma em:
A) I, II e III.

B) II somente.

C) II e III somente.

D) I somente.

E) I e III somente.

Questão 44
Texto 1

Texto 2

Canção do Exílio

Nova Canção do Exílio

“Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o sabiá,
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

Um sabiá
na palmeira, longe.
Estas aves cantam
um outro canto.

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais vida,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.

O céu cintila
sobre flores úmidas.
Vozes na mata,
e o maior amor.

Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Só, na noite,
seria feliz,
um sabiá,
na palmeira, longe.

Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar – sozinho, à noite –
Mais prazer encontro eu lá.

Onde é tudo belo
e fantástico,
só, na noite,
seria feliz.
(Um sabiá,
na palmeira, longe.)

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá.
Sem que desfrute os primores,
Que não encontro por cá;
Sem qu’inda aviste as palmeiras;
Onde canta o Sabiá.”
Gonçalves Dias. In. Primeiros Cantos)

Ainda um grito de vida e
voltar,
para onde é tudo belo
e fantástico:
a palmeira, o sabiá,
o longe.
(Carlos Drummond de Andrade.
In: A Rosa do Povo – 1945)
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A propósito do texto, seguem duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE:
Considerando a relação de intertextualidade, o poema de Drummond é uma paráfrase do poema de Gonçalves Dias.
PORQUE
O poema de Drummond ridiculariza o sentimento saudosista, revelado pelo eu-lírico de Canção do Exílio em relação a
sua terra natal.
Marque:
A)
B)
C)
D)
E)

se as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
se a primeira é verdadeira, e a segunda é falsa.
se as duas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
se a primeira é falsa, e a segunda é verdadeira.
se as duas são falsas.

Questão 45

isão, paladar, audição, olfato e tato.
O quinteto é uma ideia que vem lá da
Grécia antiga, formulada por Aristóteles,
por volta do século 4 a.C. Desde então,
muita coisa foi descoberta, a começar pela
propriocepção, que é o sentido de saber
onde está cada parte do corpo. A nocicepção é
responsável pela percepção e reação a situações
prejudiciais ou potencialmente prejudiciais.
Existe também a equilibriocepção.
E há ainda os receptores de coceira, bexiga cheia,
estômago cheio, falta de ar e outros. Cientistas ainda
discutem o total de sentidos, com números entre 9 e
21. (...)
(Revista Superinteressante – dezembro/2016 – Adaptado)

Quanto à intenção, esse texto constitui:
A)
B)
C)
D)
E)

a confirmação de um conceito.
o confronto entre teorias.
o aprofundamento de uma pesquisa.
a quebra de um paradigma.
a convergência entre opiniões.
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Questão 46

(Angeli. Folha de S. Paulo, São Paulo, 22 maio 2005)

Sobre esse texto, são feitas duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE:
I.

II.

A charge constrói um humorismo crítico em relação a um problema sócio-ambiental, envolvendo postura de
autoridades responsáveis.
PORQUE
Essas autoridades ratificam a existência de medidas pertinentes que, embora tenham sido efetivadas, não
surtiram efeito.

Conclui-se que:
A) I é verdadeira, e II é falsa.
B) I e II são verdadeiras, e II justifica I.
C) I é falsa, e II é verdadeira.
D) I e II são falsas.
E) I e II são verdadeiras, mas II não justifica I.

As questões de 47 a 52 são de Língua Estrangeira
Questão 47
Vitamin D – natural Source
During the bleak winter months of short days and cloudy skies, many people may seek out the benefits of sunshine in
bottle form and reach for supplements of vitamin D. Made naturally by the skin when exposed to sunlight, this vitamin
is needed to maintain healthy bones, teeth and muscles and to prevent them from becoming brittle and at risk of
fracture.
In spring and summer in the far regions of the Northern and Southern Hemispheres, such as the northern US and New
Zealand, people tend to produce enough vitamin D through sunlight on their skin and foods in their diet. The vitamin
helps the body absorb calcium to promote bone growth.
But during autumn and winter, levels drop. It helps to eat the right foods, such as oily fish, egg yolks, red meat and
liver, to keep levels high inside the body -- which not everyone can achieve adequately. Fortified foods, including milk,
cereals and spreads, provide the most vitamin D in the American diet, according to the National Institutes of Health.
Available at: https://edition.cnn.com/2016/11/23/health/vitamin-d-supplements-winter/index.html. Accessed on April, 13th 2018. Adapted.
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Based on the text, there are the following statements:
I. Lots of people look for the benefits of sunshine in capsules in order to have supplements of vitamin D during the
hard winter.
II. During fall and winter levels of vitamin D drop, so it helps to eat fortified foods to maintain levels high inside.
III. Vitamin D prevents the body from being healthy and absorbing calcium to promote bone growth.
It’s correct only what’s affirmed in:
A) I.

B) I and II.

C) II and III.

D) III.

E) II.

Questão 48
The verb “to flee” can be replaced by:
A)
B)
C)
D)
E)

to stay.
to face.
to meet.
to stand.
to run away.

Available at:
https://br.pinterest.com/pin/614037730418227315/
Accessed on March, 25th 2018.

Questão 49

I Want To Break Free
Queen
Compositor: John Deacon
I want to break free
I want to break free
I want to break free from your lies
You're so self satisfied I don't need you
I've got to break free
God knows, God knows I want to break free.

The author:
A) is not sure about his love and wants to be more involved.
B) can get over the way his lover loves him like she does.
C) wants to free himself from the relationship though he’s in
love.
D) doesn’t have to be sure about his feelings when he walks
out from her.
E) needs his lover even though she is self confident.

I've fallen in love
I've fallen in love for the first time
And this time I know it's for real
I've fallen in love,
God knows, God knows I've fallen in love.
It's strange but it's true, yeah
I can't get over the way you love me like you do
But I have to be sure
When I walk out that door
Oh how I want to be free, baby
(...)
Available at: https://www.vagalume.com.br/queen/i-want-tobreak-free.html. Accessed on March, 20th 2018. Adapted.
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Questão 50

Available at: https://www.youtube.com/watch?v=hhFb7pwRaHA.
Accessed on March, 25th 2018.

It’s concluded that:
A)
B)
C)
D)
E)

the boy will never marry the girl who asked a question.
the girl who asked a question will get married very soon.
a wedding is immediately about to take place.
pigs will never fly in order to the wedding happens.
the ceremony is about to happen sooner.

Questão 51

- Winston Churchill
Available at: https://www.pinterest.co.uk/pin/432064157984886475/.
Accessed on April, 1st 2018.

It’s inferred that one:
A)
B)
C)
D)
E)

shouldn’t desist of anything that is always in one’s mind.
ought to quit thinking about good things everyday.
shoul give anybody what one is always thinking about.
doesn’t need to worry about what is frequently given up.
can resist one’s thoughts that often bother the others.
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Questão 52
WEATHER FORECAST
The temperature is in degrees Fahrenheit (°F)

Available at: http://abc7news.com/weather/. Accessed on April, 3rd 2018.

Based on the text, there are the following statements:
I. The temperature is the same on Tuesday and Wednesday even though there are a few clouds on Wednesday.
II. The highest temperature is on inland on two days and consequently it’s bright and dry.
III. Clouds are heavier on Monday, although the temperature is not the same in the bay and on the coast.

It’s correct only what is in:
A) I and II.

B) I.

C) II.

D) I and III.

E) II and III.

REDAÇÃO
Instruções:
1. A redação tem o valor de 100 pontos.
2. O texto produzido deve conter, no mínimo, 20 (vinte) e, no máximo, 25 (vinte e cinco) linhas.
3. Textos / fragmentos / citações / comentários de referência na elaboração da proposta – caso houver – NÃO deverão constar
(como cópia ou menção ostensiva) da redação produzida pelo candidato.
4. É facultativo dar título à redação.
5. É facultativa a elaboração de proposta de intervenção para o tema tratado.
6. O espaço destinado à versão definitiva da redação não pode conter qualquer forma de identificação do candidato.
7. A correção do texto produzido observará os seguintes critérios básicos:
Norma culta da língua
Fidelidade / adequação ao tema
Estrutura textual
Clareza e qualidade das ideias
Correção linguística
Emprego de recursos gramaticais
Adequação vocabular
Organização estética
Escrita a caneta
Letra legível
Número mínimo e máximo de linhas
Obediência a todas as instruções dadas.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
Os fragmentos textuais a seguir têm a função exclusiva de estímulo gerador de ideias. Não devem ser
reproduzidos.

Levantamento de VEJA mostra que 83%
dos brasileiros temem compartilhar
lorotas da internet
Nas classes mais altas, A e B, 52% e
46% afirmaram checar (muito ou sempre) se
as notícias que divulgam nas suas redes são
reais. Esse porcentual cai drasticamente, para
24% e 13%, nas classes D eE.
(...) o estudo mostrou que 45% dos brasileiros nunca ouviram
falar em fake news – o que, evidentemente, não significa que não as
tenham consumido.
(Revista “VEJA” – 17.1.2018)

Redija um texto DISSERTATIVO desenvolvendo o seguinte
tema:
“INTERNET e Fake News no cotidiano do brasileiro, face às
questões sociais e às eleições deste ano”.
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