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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: 8h30min.

Término previsto: 13h.

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.
 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.
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Tabela Periódica dos Elementos

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 01
Pesquisas relacionadas à imunoterapia contra o câncer desenvolvidas por James P. Allison e Tasuku Honjo
foram consideradas um marco no combate à doença e premiadas com o Nobel de Medicina de 2018.

Disponível em: < https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/10/01/james-p-allison-e-tasuku-honjo-sao-osvencedores-do-premio-nobel-de-medicina-para-2018.ghtml > Acesso em: 10 out. 2018.

A nova terapia consiste em:
A)
B)
C)
D)
E)

bloqueio de proteínas que impedem o reconhecimento dos tumores pelas células de defesa.
remoção cuidadosa dos tumores e de sua metástase por novas técnicas cirúrgicas.
administração de elementos químicos radioativos que matam as células tumorais.
aplicação de antígenos que respondem de forma específica às células tumorais.
utilização de drogas que diminuem a vasculogênese e angiogênese dos tumores.

Questão 02
Esquema da usina hidroelétrica de Itaipu

Dados: g = 10 m/s²
água = 1000 kg/m³
A usina hidroelétrica de Itaipu tem eficiência de 80% e produz energia a 12000 MJ por segundo. Sua
barragem possui altura h = 100 m.
O volume de água do rio, em m³, que passa pela turbina, por segundo, é de:
A) 1500000.

B) 1500.

C) 150.

D) 150000.

E) 15000.
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Questão 03

Fonte:infoescola.com.br

A figura mostra:
A)
B)
C)
D)

reação química de elementos realizando interação iônica endotérmica .
elemento estabilizado por covalência transferindo quatro elétrons.
reação física de átomo eletropositivo com ametal estabelecendo ligação iônica.
elemento com camada de valência possuindo simetria de orbitais.
E) elemento das terras raras que estão ganhando ou perdendo elétrons.
Questão 04

https://super.abril.com.br/mundo-estranho

A imagem mostra uma relação caracterizada
A)
B)
C)
D)
E)

pela presença de fêmeas, sendo todas elas férteis.
por indivíduos sem diferenças morfológicas.
por voo nupcial realizado por macho e fêmea alados.
por divisão de trabalho com presença do zangão.
pela presença de apenas duas castas.
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Questão 05
Um motorista imprudente avista, no instante t = 0, um semáforo amarelo. O gráfico mostra a velocidade
desse motorista, em função do tempo, após esse instante.

O motorista, entre:
A)
B)
C)
D)
E)

20s e 30s, freia bruscamente, pois percebe que não conseguirá passar.
10s e 20s, acelera tentando passar, antes de o semáforo ficar vermelho.
0s e 10s, possui aceleração constante, caracterizando seu tempo de reação.
30s e 40s, possui a menor taxa de variação da velocidade de todo o percurso.
10s e 30s, acelera sempre à mesma taxa, o que caracteriza sua imprudência.

Questão 06

Fonte:mundoescolar.gov.br

Sobre a figura, são feitas as seguintes afirmativas:
I. O átomo com eletrosfera expõe órbita para o elétron.
II. Há espaço específico para movimentação quantizada do elétron.
III. Partículas desprezíveis ocupam estágios estacionários de energia.
É correto o que se afirma apenas em:
A)
B)
C)
D)
E)

I.
I e II.
II.
I e III.
III.
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Questão 07

Imagem: Junqueira e Carneiro, Biologia celular e molecular. p. 217
Ed.Guanabara-Koogan. Sétima edição

Sobre o esquema, são feitas duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE:
I. A insulina, proteína hormonal cujo efeito é hipoglicemiante, é secretada na luz do capilar sanguíneo,
após sofrer modificações pós-traducionais.
PORQUE
II. Entre sua síntese e exocitose, observam-se alterações moleculares em sua estrutura, ao passar por áreas
membranosas que promovem dobramento e clivagens.
Conclui-se que:
A)
B)
C)
D)
E)

I é verdadeira, e II é falsa.
I e II são verdadeiras, mas II não justifica I.
I é falsa, e II é verdadeira.
I e II são verdadeiras, e II justifica I.
I e II são falsas.
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Questão 08
O irmão mais novo de uma família coloca um copo de leite no forno micro-ondas. Ele observa que apenas
o leite aquece, e o copo se mantém praticamente à temperatura ambiente. O garoto indaga à sua irmã mais
velha, estudante do ensino médio, por que isso acontece. Ela logo inicia sua explicação:
“Todos os alimentos são constituídos de moléculas de água que possuem frequência natural de vibração
próxima da de micro-ondas, por isso apenas eles são aquecidos ao serem colocados no forno.”

Esse fenômeno denomina-se:
A)
B)
C)
D)
E)

reflexão.
refração.
ressonância.
difração.
polarização.

Questão 09

Dispositivo Energético

FONTE: http://www.aulasdequimica.com.br

Nesse sistema há um:
A)
B)
C)
D)
E)

íon de cobre aquoso oxidando.
processo de redox espontâneo.
fenômeno eletrolítico.
elemento eletronegativo reduzindo.
gerador garantindo todo o processo.
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Questão 10

Minha cor
Minha flor, minha cara
Quarta estrela
Letras três uma estrada
Não sei se o mundo é bom
Mas ele ficou melhor quando você chegou
E perguntou
Tem lugar pra mim?
Espatódea, gineceu
Cor de pólen
Sol do dia
Nuvem branca sem sardas
Não sei o quanto o mundo é bom
Mas ele está melhor deste que você chegou
E explicou
O mundo pra mim
Não sei se esse mundo está são
Mas pro mundo que eu vim já não era
Meu mundo não teria razão
Se não fosse a Zoé
Oh oh oh
Compositores: José Reis (Nando Reis). Letra de Espatódea © Warner/Chappell Music, Inc

Sobre o trecho da música, afirma-se:
I.
II.
III.

Foi citado tanto o nome do aparelho masculino quanto o nome do aparelho feminino das flores de
angiospermas.
As características citadas indicam uma comparação com uma planta do grupo das angiospermas.
O pólen citado constitui uma estrutura 2n, que abriga o embrião das plantas.

É correto o que se afirma em:
A) I apenas.
B) I e II apenas.
C) II e III apenas.

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

Questão 11
Um aluno possui hipermetropia e só consegue ler se a imagem estiver a 1,0 m de distância de seus olhos.
Ele toma emprestados os óculos de seu colega com hipermetropia, que possuem lentes com vergência de 2
dioptrias e coloca o texto a 25 cm dos olhos.
O aluno enxergará a imagem:
A)
B)
C)
D)
E)

nítida, pois ambos os colegas têm hipermetropia.
nítida, pois a lente corretiva para seu problema é divergente.
não nítida, pois a lente de que precisa deve ser convergente.
não nítida, pois a lente corretiva para seu caso não é de 2 di.
nítida, pois a lente para ele é independente do defeito da visão.
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Questão 12

Reator Nuclear × Energia Alternativa

FONTE: https://gabo2004.blogspot.com/2016/11/centrales-radioactivas

Na etapa:
A)
B)
C)
D)
E)

2, a energia cinética da água é alta, devido às partículas radioativas.
3, turbinas giram, graças ao vapor da água originado da fusão nuclear.
4, é o trocador de calor que resfria água com processo endotérmico.
5, é o reator nuclear que envia toda a energia elétrica à cidade.
1, há um processo energético conhecido como fissão nuclear.

Questão 13
Calendário de Vacinação para o Adolescente - 2018
Idade

Vacinas

11 a 19 anos

Hepatite B - a depender da
situação vacinal
Dupla adulto (dT) - a depender
da situação vacinal
Tríplice viral (SCR) - a depender
da situação vacinal
Febre amarela - a depender da
situação vacinal

11 a 14 anos
(meninos)
11 a 14 anos
(meninos e
meninas)

Doses

Doenças evitadas

3 doses

Hepatite B.

3 doses ou
reforço

Difteria e tétano.

2 doses

Sarampo, caxumba e rubéola.

Dose única

Febre amarela.

HPV quadrivalente

2 doses

Infecções Papilomavirus humano
6,11,16 e 18.

Vacina meningocócica C
(conjugada)

Reforço ou
dose única.

Doenças invasivas por Neisseria
meningitidis do sorogrupo C.

Fonte: Disponível em:
<https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Vacina%C3%A7%C3%A3o/Calendario%20Nacional%20de%20Vacinacao
%20-%202018.pdf >Acesso em: 10 Out. 2018

Sobre esse calendário, afirma-se:
I. A imunização descrita é do tipo passiva e consiste na aplicação de anticorpos prontos no organismo.
II. Foram citadas pelo menos duas doenças transmitidas por insetos e uma DST.
III. As vacinas indicadas para essa faixa etária previnem doenças bacterianas e virais.
É correto o que se afirma em:
A) I apenas.

B) III apenas.

C) II apenas.

D) I e II apenas.

E) I, II e III.
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Questão 14

Potência e tempo de uso diário dos aparelhos eletrônicos de uma residência.
Aparelho
Potência
Tempo de uso (h)
(kW)
diário
Carregador de celular
0,010
10
Chuveiro
0,400
2
Geladeira
0,500
24
Lâmpada fluorescente
0,010
8
Modem de internet
0,010
24

O valor do kWh nessa região é de R$ 0,80, porém, na condição de maior custo de geração de energia
(bandeira vermelha), a tarifa sofre um acréscimo de R$ 0,04 para cada kWh consumido.

O aumento na conta mensal de energia elétrica, devido à bandeira vermelha, é de, aproximadamente:
A) R$ 15,90

B) R$ 13,22

C) R$ 17,56

D) R$ 23,80

E) R$ 39,60

Questão 15

Análise Imediata

O experimento mostra:
A)
B)
C)
D)
E)

uma reação química chamada de sedimentação.
um processo em que as massas não interferem.
uma reação física de mudanças de estados de agregação.
um fenômeno físico conhecido como decantação.
uma necessidade de difusibilidade entre os materiais.

FONTE: www.conteudos/Oitava_quimica/materia15.php

Questão 16
Em 1958, foi iniciada uma campanha de combate às pragas pelo Líder Chinês Mao Tsé Tung. Ela consistia,
dentre outras medidas, no combate aos pardais, visto que esses pássaros comiam sementes e destruíam as
colheitas chinesas. Os cidadãos foram incentivados a bater panelas e frigideiras ou bater tambores para
assustar as aves de pousar, forçando-as a voar até que caíam do céu em exaustão. Os ninhos dos pardais
eram derrubados; os ovos, quebrados; e os filhotes, mortos, resultando na quase extinção das aves na China.
No entanto, após análise da teia alimentar dos pardais, verificou-se que essa campanha foi um grande
fracasso, visto que, com a morte dos pardais, houve um desequilíbrio ecológico, reduzindo a colheita.

Disponível em: < https://www.arcadedarwin.com/2013/01/02/o-grande-salto-para-tras/>Acesso em: 10 Out. 2018
(com adaptações)
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Esse desequilíbrio deveu-se:
A)
B)
C)
D)
E)

a diminuição da população de consumidores secundários, que devoraram as colheitas.
à diminuição da população de consumidores primários, que devoraram as colheitas.
à diminuição da população de consumidores terciários, que devoraram as colheitas.
ao aumento da população de outros consumidores primários que devoraram as colheitas.
ao aumento da população de consumidores secundários, que devoraram as colheitas.

Questão 17
Um fazendeiro observou que, próximo a sua cerca metálica, havia alguns animais mortos devido a choques
elétricos. A cerca foi construída paralelamente às linhas de transmissão de alta tensão, que conduzem uma
corrente alternada que muda de sentido 120 vezes a cada segundo. Para tentar entender o que estava
acontecendo e resolver o problema da morte dos animais, o fazendeiro consultou alguns amigos, que
fizeram as seguintes afirmações:
João: – “Na cerca existe corrente elétrica induzida pelo campo magnético variável das linhas.”
Maria: – “Os animais morrem, porque a cerca absorve radiação das linhas de transmissão.”
Ana: – “Para resolver o problema, troque a cerca metálica por cerca de madeira.”
Pedro: – “Os animais morreriam, mesmo se a corrente nas linhas não fosse alternada.”
O fazendeiro deve confiar nas afirmações de:
A) Maria e Ana
B) João e Ana
C) João e Pedro

D) Maria e Pedro
E) Ana e Pedro

Questão 18

Trocas Metabólicas

FONTE:fisiopatologia.med.gov.br

Nessa representação há:
A)
B)
C)
D)
E)

carbonos que darão origem a carbocátions e carboânions.
água atuando indiretamente no processo direto.
oxiácido decompondo-se em anidrido e óxido neutro.
elementos dos grupos calcogênio e halogênio.
ligação estável com um gás apolar da respiração.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 19

Fonte: exame.abril.com.br

TEMPERATURAS E PRECIPITAÇÕES MÉDIAS//CLIMA EM FILIPINAS

Fonte: pt.climate-data.org/

O fenômeno representado é gerado pelos ventos de monções, resultantes:
A)
B)
C)
D)
E)

da diferença de pressão.
do resfriamento e degelo polares.
da diferença de latitude.
do excesso de precipitações atmosféricas.
do aquecimento global.
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Questão 20
Num momento em que a Marinha se reforma e tenta assimilar as técnicas modernas, seu elemento
humano e seu mecanismo disciplinar ainda são regulados por códigos dos séculos XVIII e XIX. Os
maus-tratos se somam à frequência dos castigos corporais. O trabalho é duro e excessivo.
Fonte: CARONE, Edgar. A República Velha – Instituições e Classes Sociais: São Paulo. Editora Difel. 1977

O texto refere-se:
A)
B)
C)
D)
E)

à situação trabalhista dos jovens oficiais da Marinha, descontentes com soldos e jornadas.
ao processo de modernização das Forças Armadas, nos aspectos humano e tecnológico.
às punições violentas configuradas contra marinheiros negros, ainda na condição cativa.
às péssimas condições de trabalho dos marinheiros, que levaram à Revolta da Chibata.
às reformas feitas pela Marinha, que, antes mesmo do movimento, já suspendera castigos físicos.

Questão 21
É fator desvinculado do fenômeno
representado:
A)
B)
C)
D)
E)

a especulação imobiliária.
a rica diversidade.
a abertura de estradas.
o corte ilegal de árvores.
a poluição ambiental.

Questão 22
Semana passada, recebi dois catálogos de uma empresa norte-americana (...). A capa e algumas páginas
do meio foram arrancadas. (...) Continham fotos discretas de mulheres em trajes de banho. Eu sei disso
porque, segundo a empresa, o catálogo veio pelo correio intacto e depois comprei a mesma no exterior.
Numa altura em que temos uma necessidade desesperada de alocar recursos para a educação,
infraestrutura e serviços de saúde, em algum lugar, um grupo de sauditas está gastando seus dias para
proteger minha moralidade e ser pago para isso.
T.J.K.
Fonte: www.migliorisbogadas.com (adaptado)

Segundo o texto, no paÍs em questão, o Estado se coloca como:
A)
B)
C)
D)
E)

árbitro das questões sociais e dos bons costumes estabelecidos.
respeitador das liberdades democráticas, interferindo apenas quando chamado.
defensor de um modelo laico, responsável pelos quesitos econômicos e sociais do povo.
impositor de rígidos padrões morais de conduta de seu povo.
coagente de uma política autoritária que manda prender e matar quem não a segue.
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Questão 23

Fonte: g1.globo.com/economia/noticia – 29/8/18

A FOME É MAIOR QUE O MEDO
O padre espanhol radicado há nove anos em Pacaraima, Roraima, recebeu
ameaças por acolher venezuelanos na Pastoral do Migrante da cidade onde
explodiu um ataque xenófobo.
VEJA, 5/9/18 – Pág. 28

Sobre as informações, são apresentadas duas afirmações ligadas pela palavra PORQUE:
A soma da população imigrante, oriunda da Venezuela, tende a crescer, embora a entrada de novos imigrantes
tenda a diminuir.
PORQUE
A expulsão de venezuelanos é considerada pelos cristãos como um caso de xenofobia.
Marque:
A)
B)
C)
D)
E)

se a primeira afirmação é falsa, e a segunda é verdadeira.
se as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda é justificativa da primeira.
se a primeira afirmação é verdadeira, e a segunda é falsa.
se as duas afirmações são falsas.
se as duas afirmações são verdadeiras, e a segunda não é justificativa da primeira.
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Questão 24
“(...) Durante o século XII, toda a extensão de Flandres converteu-se em país de tecelões e batedores. O
trabalho de lã, que até então se havia praticado somente nos campos, concentra-se nas aglomerações
mercantis que se fundam por toda a parte e anima um comércio, cujo progresso é incessante (...).”
Henri Pirenne
www.mestresdahistória.blogspot.com.br

O contexto exposto pelo autor explica-se pelos/pelas:
A)
B)
C)
D)
E)

alterações econômicas de produção que levaram a significativas mudanças no mundo feudal.
mudanças acontecidas em decorrência da introdução da maquinofatura no universo têxtil.
exigências dos compradores árabes sobre mercadorias produzidas na região de Flandres.
modificações do sistema de propriedade ocorridas em todos os lugares do mundo feudal.
transformações na região de Flandres, justificadas pelo rápido processo dos cercamentos.

Questão 25

Fonte: Notícias.bol.uol.com.br

Fonte: VEJA, 12/9/18

Sobre os dados, são apresentadas as seguintes afirmações:
I. O PIB per capita do Centro-Sul corresponde a mais de duas vezes o do Nordeste.
II. O PIB per capita da Região Amazônica é semelhante ao da Malásia.
III. A análise da evolução do PIB no período de 2017 a 2018 aponta para um processo de aceleração.
É correto o que se afirma apenas em:
A)
B)
C)
D)
E)

II.
III.
I.
I e II.
II e III.
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Questão 26
“Os cosmógrafos e navegadores de Portugal e Espanha procuram situar estas costas e ilhas da maneira
mais conveniente aos seus propósitos. Os espanhóis situam-nas mais para o Oriente, de forma a parecer que
pertencem ao Imperador Carlo V; os portugueses, por sua vez, situam-nas mais para o Ocidente, pois deste
modo entrariam em sua jurisdição”.
(Carta de um comerciante inglês, ao rei Henrique VIII, em 1527)
Fonte: ARRUDA, J.J. Toda a História. São Paulo. Editora Saraiva.

O texto retrata uma:
A)
B)
C)
D)
E)

corrida mercantil entre os ingleses e os espanhóis.
competição acirrada por mercados, dentro do contexto do Imperialismo.
disputa de cartógrafos para mapear as novas áreas descobertas.
preponderância de ingleses e portugueses no expansionismo.
intensa disputa do Novo Mundo pelos países europeus.

Questão 27

São Paulo – 1929
“Os caminhões rodando, as carroças rodando,
rápidas as ruas se desenrolando,
rumor surdo e rouco, estrépitos, estalidos...
E o largo coro de ouro das sacas de café!...”
Mário de Andrade

UMA RIQUEZA DE
MINAS

Café coloca o estado em
evidência: mais da metade
do volume do grão
produzido em todo o país
vem de plantações mineiras

A cultura de café em Minas Gerais é hoje
a que mais se destaca no cenário
nacional, com produção de 1,3 milhão de
toneladas e avaliada em 9,38 bilhões de
reais. O estado responde por 53% de
todo o volume produzido no Brasil, de
acordo com a Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado de Minas Gerais
(Faemg). Apenas o sul de Minas tem
produção superior ao que é produzido
em toda a Colômbia anualmente, o que
torna o produto relevante também no
mercado estrangeiro.
Fonte: https://www.uniquecafes.com.br

Fonte: VEJA, 19/9/18

Sobre essa abordagem da cultura cafeeira no Brasil, são apresentadas as seguintes afirmações:
I. Mário de Andrade exalta a importância do café na vida de São Paulo, no começo do século XX.
II. As plantações de cafezais do sul de Minas estão relacionadas à topografia do terreno e aos tipos de
solo.
III. O café brasileiro não recebe mais os prêmios de melhor café do mundo.
É correto o que se afirma apenas em:
A) II e III.
B) I e II.
C) I e III.

D) II.
E) III.
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Questão 28
“Naquela época, era difícil para qualquer um ingressar na escola de medicina da Universidade de
Varsóvia – para uma moça ou um rapaz judeu, era quase impossível. Embora as universidades polonesas
não tivessem chegado a adotar a exclusão total, havia, não obstante, uma clara restrição extra-oficial ao
número de judeus admitidos como alunos, em especial nos cursos que preparam profissionais liberais,
como o de medicina”.
Depoimento de uma pesquisadora polonesa, no contexto da 2ª Guerra Mundial, relembrando momentos
de sua adolescência em Varsóvia.
Fonte: BAUMAN, Janina. Inverno na Manhã – Um jovem no Gueto de Varsóvia. Rio de Janeiro: Jorge Zaha - 2006

Segundo o texto:
A) a perseguição a judeus pode ser explicada pelo fato do catolicismo e anglicanismo serem religiões oficiais
da Polônia.
B) o antissemitismo foi progressivamente se tornando uma política de Estado em várias partes da Europa.
C) as perseguições religiosas e étnicas, como a vivida pela pesquisadora, são impossíveis de serem repetidas
devido à tolerância do mundo atual.
D) o estado de exceção nazista aconteceu principalmente no universo acadêmico e tem poucas consequências
para outras áreas.
E) a violência do Estado nazi-fascista atingiu, indistintamente, a todos os grupos étnicos que viviam na
Alemanha.

Questão 29

VEJA – 19/9/2018, pág. 61

O gráfico mostra que:
A)
B)
C)
D)
E)

houve um índice recorde de desemprego.
o comércio está desacelerado.
o desenvolvimento industrial está estagnado.
o número de pobres no país oscilou.
a renda dos mais pobres diminuiu.
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Questão 30
Não me ofereceram
Nem um cigarro
Fiquei na porta estacionando os carros
Não me elegeram
Chefe de nada
O meu cartão de crédito é uma navalha.
Brasil
Mostra a tua cara
Quero ver quem paga
Pra gente ficar assim
Brasil
Qual é o teu negócio?
O nome do teu sócio?
Confia em mim (...)
(Música “Brasil”, composta por Cazuza em 1988)
Fonte: letras.mus.br

A crítica contida na letra da música enfatiza:
A) a resiliência como elemento preponderante dos grupos sociais com menor poder aquisitivo, em
consonância com o momento político.
B) a negação do processo de redemocratização por parte de jovens, que só se interessavam pela expansão
do lazer e divertimento.
C) as contradições políticas sociais de um país marcado por diferenças, no contexto da transição da Ditadura
Militar para o regime democrático.
D) o conformismo do povo brasileiro, em relação ao modelo econômico e político, marcado por esporádicas
críticas.
E) a necessidade de buscar modelos no exterior para solução de velhas questões políticas e sociais que
afligem o país.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 31
A empresa Ster produz artigos femininos e tem seu departamento de vendas composto por cinco homens
e quatro mulheres. Já foi constatado pela empresa que equipes de vendas in loco com, no máximo, 2
componentes homens apresentam resultados bem satisfatórios. Sendo assim, a Ster definiu que todas as
suas equipes de vendas in loco devem ter essa característica. Para atender a demanda de vendas da
Coleção Verão 2018, foi necessário formar equipes com cinco integrantes.
O número de equipes formadas foi:
A)
B)
C)
D)
E)

45.
05.
10.
40.
04.
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Questão 32
A revista “4 Rodas” publicou, em seu último volume, os resultados de uma pesquisa realizada em que
foram testadas quatro marcas de pneus, em relação a sua durabilidade. O parâmetro utilizado nessa
pesquisa foi o desgaste apresentado pelos pneus que inutilizavam seu uso após uma quantidade de
milhares de quilômetros rodados. Para uma das marcas, foram testados 1000 pneus, e os resultados
estão apresentados na tabela:
Milhares de Km rodados

Porcentagem de pneus inutilizados

0˫3

0,02

3˫6

0,05

6˫9

0,15

9 ˫ 12

0,25

12 ˫ 15

0,30

15 ˫ 18

0,23

Em entrevista com o fabricante, a revista descobriu que ele repõe ao consumidor os pneus que se
inutilizam com menos de seis mil quilômetros rodados, e vende, cada um deles por R$ 378,00.

Para os pneus utilizados nesse teste, o prejuízo do fabricante será de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 2646,00.
R$ 26460,00.
R$ 83916,00.
R$ 8391,60.
R$ 26,460.

Questão 33
A casa de Helena foi comprada recentemente e necessita de algumas reformas. No projeto apresentado
pelo arquiteto, consta a reforma da piscina circular de 2,5 metros de raio, na qual será inscrita outra, de
forma pentagonal regular, a fim de dar um visual moderno à piscina, sem utilizar mais espaço para
construí-la, conforme mostra a figura.

Dado: cos 72° = 0,309

A medida do lado da nova piscina será, em metros, aproximadamente:
A) 6,181.
B) 11,083.
C) 10,004.

D) 7,286.
E) 2,938.
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Questão 34
O lance do momento em Dubai é o Hotel-Cassino em forma de uma pirâmide regular que, durante a
realização de seus eventos, causa a impressão de que suas paredes estão em movimento, devido aos
efeitos 3D. A pirâmide é uma “Mega Construção” com a altura de 82 metros. As arestas de sua base
pentagonal medem 18 metros, e o raio de sua base, 15 metros. Para os efeitos 3D parecerem reais, foi
necessário que os engenheiros que a construíram calculassem inclusive a área do círculo que compreende
o movimento das paredes, quando elas estão totalmente no chão, posição mostrada na figura 3.

Figura 01

Figura 02

Figura 03

Dado: cos 72° = 0,3

A área do círculo encontrada, em m2, foi, aproximadamente:
A)
B)
C)
D)
E)

2433,01π.
1765,16π.
9021,20π.
4123,12π.
1439,31π.

Questão 35
Nesse tempo chuvoso, o acesso à Fazenda Amaral ficou muito difícil, pois a estrada para chegar lá não é
pavimentada. No próximo sábado, o encontro da família, que acontece a cada dois anos, será realizado
lá e, para evitar dissabores, o Sr. Amaral contratou uma empresa solicitando dois operadores de máquina
para “patrolar”, juntos, a estrada, pois, assim, o serviço, de acordo com as informações da empresa, seria
realizado em 6 horas, com um custo menor. O trabalho ficou marcado para a próxima quinta-feira, pois
não há previsão de chuva de quinta até segunda. Entretanto, a empresa informou que, nesse dia, tem
disponibilidade para enviar apenas um dos operadores, e que um deles gasta 5 horas a mais que o outro
para fazer o serviço sozinho.
A quantidade de horas que cada operador leva para realizar o serviço sozinho será, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

08 e 13.
12 e 17.
15 e 20.
10 e 15.
16 e 21.
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Questão 36
Um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo está muito perto de poder controlar os sintomas
da Síndrome de Rett, uma doença neurológica causada por mutação genética que acomete sobretudo em
crianças do sexo feminino, após meses de desenvolvimento normal, causando a perda progressiva de
funções neurológicas e motoras.
Em sua pesquisa, esse grupo identificou uma queda progressiva dos sintomas da doença com o uso da
medicação experimental em crianças que a manifestaram, se elas têm idade entre 1,9 e 4,5 anos. Essa
situação é modelada pela curva dada por 𝑦 = −𝑥. Os pesquisadores identificaram, ainda, que, após
completar 4,5 anos, os sintomas voltam a se manifestar, e podem ser modelados pela curva 𝑦 = √𝑥 . Nas
duas curvas, os valores de x representam a idade da criança.
Sobre essa situação, são feitas as seguintes afirmativas:
I.

O gráfico que representa adequadamente o modelo algébrico encontrado pelos pesquisadores é:

II.

A lei que define um modelo matemático adequado à situação é:
𝑓(𝑥) = {

III.

−𝑥
√𝑥

1,9 < 𝑥 < 4,5
𝑥 ≥ 4,5

Os sintomas da doença voltam a se manifestar, com crescimento exponencial, após a criança
completar 4,5 anos de idade.

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

I, apenas.
II e III, apenas.
I e II, apenas.
I, II e III.
II, apenas.
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 37
Foram 331 passos, 102 metros percorridos e 16 minutos andando sem e com ajuda, mas andando. Foi
assim que o americano Jered Chinnock, 29 anos, marcou um fato histórico em sua trajetória pessoal e na
medicina. Há cinco anos, Jered ficou paraplégico depois de um acidente. Na última semana, sua história foi
destaque da revista científica Nature, uma das mais respeitadas do mundo, porque ele se tornou a primeira
pessoa do mundo a caminhar de forma independente após sofrer a paralisia completa dos membros
inferiores em decorrência de uma lesão de medula.
Especialistas da Clínica Mayo (EUA) foram os responsáveis pelo feito de Jered. Há anos a instituição
pesquisa maneiras de devolver a mobilidade a paraplégicos. Jered conferiu a eles sua primeira grande
vitória. (...)
Revista VEJA – 3/10/2018

Sobre o texto, são apresentadas duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE:
I.

Na introdução, descreve-se, em caráter indeterminado, uma cena já ocorrida, constituída das ideias
de quantidade, medida, tempo, modo em oposição e superação de adversidade.
PORQUE

II.

A reportagem desenvolve-se por meio da repetição dessas ideias, construindo uma redundância
factual indevida.

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

D) I e II são falsas.
E) I e II são verdadeiras, mas II não justifica I.

Questão 38
Texto I

Texto II

Chove chuva, chove sem parar, chove chuva, chove sem parar
Pois eu vou fazer uma prece pra Deus nosso senhor,
Pra chuva parar de molhar o meu divino amor
Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo inocente
como a flor
Por favor chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim
Jorge Ben Jor

Amor da minha vida
Daqui até a eternidade
Nossos destinos foram traçados
Na maternidade
Paixão cruel, desenfreada
Te trago mil rosas roubadas
Pra desculpar minhas mentiras
Minhas mancadas
Cazuza

As expressões destacadas constituem, respectivamente, as figuras de linguagem:
A)
B)
C)
D)
E)

pleonasmo, metáfora e hipérbole.
aliteração, gradação e metáfora.
pleonasmo, comparação e hipérbole.
aliteração, metáfora e comparação.
antítese, comparação e hipérbole
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Questão 39
- FORA DE SI –

A relação resultante da transgressão presente ao longo do texto
é:

Eu fico louco
eu fico fora de si
eu fica assim
eu fica fora de mim.

A)
B)
C)
D)

reflexões pessoais contradizendo reflexões poéticas.
desarmonia mental gerando desarmonia gramatical.
normas de convivência desconstruindo normas sociais.
inconsistência emocional provocando inconsistência
literária.
E) anacronismo biológico produzindo anacronismo cultural.

Eu fico um pouco
depois eu saio daqui
eu vai embora
eu fico fora de si.
Eu fico oco
Eu fica bem assim
eu fico sem ninguém em mim.
Arnaldo Antunes

Questão 40

Antífona
Ó formas alvas, brancas, formas claras
De luares, de neves, de neblinas!
Ó formas vagas, fluidas, cristalinas...
Incensos dos turíbulos das aras
Formas do Amor, constelarmente puras,
De Virgens e de Santas vaporosas...
Brilhos errantes, mádidas frescuras
E dolências de lírios e de rosas...
Indefiníveis músicas supremas,
Harmonias da Cor e do Perfume...
Horas do Ocaso, trêmulas, extremas,
Réquiem do Sol que a Dor da Luz resume...
(...)
SOUSA, João da Cruz e. Poesias completas de Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: Ediouro, s.d., p.29.

Sobre o poema, são feitas as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

Os versos retomam a temática do vago e impreciso, característica da poesia simbolista.
A musicalidade é resultado do uso constante de aliterações.
A presença de versos brancos é um recurso bastante utilizado por Cruz e Sousa.
Nesses versos, encontra-se a figura da sinestesia, aspecto comum na poesia simbolista.

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

I, III e IV.
II, III e IV.
II e III.
I, II e IV.
II e IV.
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Questão 41

A elaboração desse cartum utiliza os seguintes instrumentos:
A)
B)
C)
D)
E)

paráfrase; redundância; valorização da linguagem culta no setor comercial.
substituição lexical; paradoxo; adoção de frase e vocabulário conceituais.
linguagem arcaica; prolixidade; desprezo pela variedade linguística do setor em pauta.
estrangeirismo; gradação; adequação dos termos temáticos à era da tecnologia.
intertextualidade; eufemismo; referência irônica à modernização da produção de alimentos.

Questão 42

A SEARA DE SARAMAGO
Esta língua é minha semente,
machado de mulato do morro,
pátria de poeta lisboeta.
Esta língua é minha música,
na palavra do padre pregador,
no pássaro do padre voador.
Esta língua é minha mulher
tem cuidados de mãe
no leito da amante.
Esta língua é minha rosa,
tem perfume dos sertões gerais,
tem sabor de vinhos do Porto.
Esta língua é meu cavalo
para subir cidades e serras,
que a brisa do Brasil beija e balança.
Esta língua é fel com mel,
cantigas a palo seco
de ninar o futuro.

Esta língua é meu coração,
na tortura, na paixão
e no sal amargo da purificação.
Esta língua é joia africana,
ela caça a onça caetana,
ela cruza a légua tirana.
Esta língua é fruto de meu ventre,
mata sede de amizade,
me arma nos bons combates.
Esta língua não é de viver,
língua de navegar e de lamber
e de dançar o tango argentino.
Esta língua é meu berço,
esta língua me conhece,
esta língua é meu caixão.
José Nêumanne Pinto
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A propósito do poema, seguem duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE.
I.

No poema, há presença de polifonia por meio de uma reflexão metalinguística.
PORQUE

II. O eu-lírico refere-se a outros textos e outras vozes em seus versos, fazendo, simultaneamente, uma
homenagem à própria língua, evidenciada na produção do poema.
Conclui-se que:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II são verdadeiras, mas II não justifica I.
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 falsas.

Questão 43

Eles

podem ser contados nos dedos, e
mesmo pouco numerosos estão promovendo um
dos maiores avanços científicos dos últimos
tempos. Podem ser chamados de criadores de
cérebros. Trata-se de um grupo seleto de cientistas
que estão construindo tecidos cerebrais vivos – ou
mini-cérebros – por meio dos quais o mundo
começa a conhecer melhor o desenvolvimento
neuronal, os processos que estão na origem de
doenças como o autismo, a esquizofrenia e a zika
e a resposta do organismo à novas drogas contra
enfermidades neurológicas.
Os mini-cérebros já se configuram como um
recurso que divide a história das pesquisas
cerebrais entre antes e depois deles.
(...)
(Istoé – 11/1/2017)

Sobre o texto, são feitas as seguintes afirmativas:
O pronome ELES – como a primeira e a última palavra do texto – exerce função anafórica e catafórica,
respectivamente, remetendo ao mesmo referente.
II. Foram cometidos dois erros gramaticais: um de ortografia e um de regência.
III. O trabalho desses cientistas é ainda incipiente no mundo.
I.

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

I, II e III.
III, apenas.
II e III, apenas.
I, apenas.
I e II, apenas.
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Questão 44

Nos quatro primeiros quadrinhos, a relação intertextual é uma:
A)
B)
C)
D)
E)

paródia, já que ridiculariza o saudosismo presente nos versos originais.
paráfrase, pois mantém o mesmo objetivo ufanista de Gonçalves Dias.
crítica aos problemas nacionais e a como isso é exaltado no país.
ironia à extinção dos animais que se mencionam no trecho citado.
citação, uma vez que reproduz trechos integrais de Gonçalves Dias.

Questão 45

Garfield, de Jim Davis.

O problema gramatical que constrói o humorismo dessa tirinha é:
A)
B)
C)
D)
E)

identificação equivocada do referente de um anafórico.
uso indevido de um pronome demonstrativo.
emprego incorreto de vírgula.
colocação pronominal errada.
inobservância a uma regra de concordância verbal.
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Questão 46

Em uma entrevista, Ferreira Gullar, ao ser perguntado: “Você começou estudando gramática. É
preciso isso para escrever bem?, responde: “Não (com ironia). E nem é preciso saber português. É ler os
jornais e ver TV para perceber. Outro dia ouvi ‘as quinhentas milhões de pessoas’. Eles não sabem que
‘quinhentos’ é palavra masculina. Confundem ‘este’ com ‘esse’. Esse programa que estão vendo...’. Para
eles é tudo a mesma coisa. Ignoram que as palavras têm sentido preciso e, para escrever bem, é preciso
saber os significados, as relações entre elas, quais combinam, como convivem. Para isso é preciso ter lido
algo”.
Língua Portuguesa.
São Paulo: Segmento, ano 1, n. 5.2006

O escritor Ferreira Gullar:
A) iniciou sua resposta expressando realmente sua opinião de considerar desnecessário o conhecimento do
idioma.
B) apontou outra situação de uso linguístico inadequado quanto à concordância nominal.
C) empregou duas vezes o pronome “ELES” como anafórico do substantivo “pessoas”.
D) cometeu um equívoco gramatical ao tentar corrigir a primeira situação de erro que citou.
E) expressou, no penúltimo período, um comentário contrário às regras gramaticais, com a intenção de
criticar a ignorância das pessoas.

Questão 47

What is the future of technology in education?
The future is about access, anywhere learning and collaboration, both locally and globally. Teaching and
learning is going to be social. Schools of the future could have a traditional cohort of students, as well as
online only students who live across the country or even the world.
Technology can often be a barrier to teaching and learning. I think the cloud will go a long way to removing
this barrier. Why? By removing the number of things that can go wrong.
Schoolswill only need one major thing to be prepared for the future. They will not need software installed,
servers or local file storage. Schools will need a fast robust internet connection. Infrastructure is paramount
to the the future of technology in education.

In the future:
A)
B)
C)
D)
E)

in spite of technology, schools will go on traditional teaching and learning.
despite the future demands, access will be hard for students.
desides all devices, schools will only need a rapid powerful internet connection.
although teaching is going to be social, learning will be traditional.
even though technology can be a barrier, the cloud won’t be successful.
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Questão 48

The girl’s complaining because:
A)
B)
C)
D)
E)

her mom works hard while her dad doesn’t give her mom a hand.
the father is working very much preparing Thanksgiving dinner.
Irv is helping her mother prepare some dishes for the special dinner.
Sam is busy at work all day, although it is not a good excuse.
dad is good at cooking and has many ideas about terrific meals.

Questão 49
‘Robbed’ of His Life by a Wrongful Conviction. Now Free, and Bewildered.
Larry McKee’s eyes lost their glimmer the second he stepped out of a car on a recent morning and
recognized the Bronx corner where a street fight derailed his life more than 20 years ago.
Mr. McKee had returned to the corner in Morris Heights to make peace with his past, he said somberly,
but most importantly to embrace his future. A laundromat had been replaced by a delicatessen.
Mr. McKee spent two decades in prison for a murder he has long maintained he did not commit.
A jury found Mr. McKee guilty of murder after a 16-year-old witness testified that he saw Mr. McKee
shoot Theodore Vance, 29, after a fight on the corner, at 176th Street and University Avenue.
Mr. McKee was released after a new witness came forward last year and gave a different description of
the killer. A person who knew the victim told the grand jury that in his last moments, the man had
described his killer as a “Spanish guy.” Mr. McKee is black.
https://www.nytimes.com/2018/10/02/nyregion/wrongful-conviction-larry-mckeeAdapted 02/10/2018

Mr. McKee was:
A)
B)
C)
D)
E)

convicted of a crime involving robbery and murder.
accused right after the victim described the killer as a “Spanish guy”
accused and convicted after a fight on the corner of a delicatessen.
accused of killing a 29 year old man at a University.
convicted and robbed wrongly of his life for two decades.
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Questão 50

http://edition.cnn.com/SPECIALS/on-the-road/brazil/

It’s concluded that:
A)
B)
C)
D)
E)

84% of Brazilians are illiterate and unemployed.
more than 80% of the population lives in cities and towns.
2% of population lives in the three states of the south of Brazil.
3,4% of population has no religion and is unemployed.
69% refers to life expectancy in Brazil and in Latin America.

Questão 51

Based on the father’s speech:
A)
B)
C)
D)
E)

dogs are coming from the rain.
cats and dogs are falling down.
It is raining heavily.
a new puppy is coming home.
The rain is falling softly.
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Questão 52

Isn't She Lovely
Stevie Wonder
Isn't she lovely
Isn't she wonderful
Isn't she precious
Less than one minute old
I never thought through love we'd be
Making one as lovely as she
But isn't she lovely made from love
Isn't she pretty
Truly the angel's best
Boy, I'm so happy
We have been heaven blessed
I can't believe what God has done
through us He's given life to one
But isn't she lovely made from love
Isn't she lovely
Life and love are the same
Life is Aisha
The meaning of her name
Londie, it could have not been done
Without you who conceived the one
That's so very lovely made from love.
www.vagalume.com.br/stevie-wonder/isnt-she-lovely.html

The composer says that:
A)
B)
C)
D)
E)

Londie did not conceive Aisha.
the girl isn’t loved and precious.
the angel’s best isn’t pretty.
the meaning of Aisha is life.
he doens’t feel blessed.
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REDAÇÃO
Instruções:
1. A redação tem o valor de 100 pontos.
2. O texto produzido deve conter, 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 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.

Solidariedade é substantivo feminino que
indica a qualidade de solidário e um
sentimento de identificação em relação ao
sofrimento dos outros. Em muitos casos, a
solidariedade
não
significa
apenas
reconhecer a situação delicada de uma
pessoa ou grupo social, mas também
consiste no ato de ajudar essas pessoas
desamparadas. É justamente este sentimento
que move uma instituição, que há anos
realiza campanhas para ajudar pessoas
carentes de Montes Claros e de outros
municípios do Norte de Minas. Ela conta
com o apoio efetivo de diferentes setores da
sociedade montes-clarense para colocar em
prática essa missão que lhe foi confiada por
Deus, visando a dar sua parcela de
colaboração para amenizar a situação dos
menos favorecidos. (...)

Procurando o bem para os nossos
semelhantes encontramos o nosso.
Platão

O que eu faço é uma gota no meio de um
oceano. Mas sem ela, o oceano será
menor.
(Madre Teresa de Calcutá)
Platão

(Jornal de Notícias – 4/9/2018 – com adaptação)

Redija um texto DISSERTATIVO de no máximo 25 linhas, desenvolvendo o seguinte tema:

O poder transformador do espírito humanitário.
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