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SIMULADO  

MATEMÁTICA 
 
1. A função f de R em R é tal que, para todo xR,  
f(3x) = 3f(x). Se f(9) = 45, então:  
A) f(1) = 5 
B) f(1) = 6 

C) f(1) = 9 
D) f(1) = 135 
E) f(1) = 405 
 
2. A matriz a seguir é 7x7 e foi formada com o número 1 
em cada posição da primeira linha, um 0 e um 2, 
alternadamente, nas posições da segunda linha, dois 0 e 
um três, também alternadamente, nas posições da 
terceira linha, e assim sucessivamente. 
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Numa matriz 100x100, construída com o mesmo critério, 
a quantidade de números diferentes de zero na centésima 
coluna é: 
A) 8 
B) 9 
C) 10 
D) 11 
E) 12 
 

3. O número de algarismos do produto 
917 45   é igual a: 

A) 35 
B) 34 
C) 26 
D) 18 
E) 17 

 

4. Para que a relação definida por 4 xxy  

represente uma função real, os conjuntos Domínio e 
Imagem dessa relação devem ser, respectivamente, iguais 
a: 

A)   e   

B)   e  ,4  

C)  ,4  e  ,4  

D)  ,4  e  ,2  

E)  ,4  e   

 

5. O 24º termo da P.A. (
1

2
, 2,

7

2
, … ) é: 

A) 35  

B) 45  
C) 28  
D) 38  
E) 25/2 
 
6. A razão da P.G. (𝑎, 𝑎 + 3, 5𝑎 − 3, 8𝑎) é: 

A) 1  
B) 2  
C) 3  
D) 4  
E) 5 

7. A quantidade de números inteiros compreendidos 
entre os números 1000 e 4500 que podemos formar 
utilizando somente os algarismos 1, 3, 4, 5 e 7, de modo 
que não figurem algarismos repetidos, é: 
A) 48  
B) 54  
C) 60  
D) 72 
E) 90 
 

8. O mapa de uma cidade é formado por 6 bairros 
distintos. Deseja-se pintar este mapa com as cores 
vermelha, azul e verde do seguinte modo: um bairro deve 
ser vermelho, dois bairros azuis e os demais verdes. De 
quantas maneiras distintas isto pode ser feito? 
A) 6  
B) 30  
C) 60  
D) 120  
E) 240 

 
9. Numa circunferência de raio 𝑟 e centro 𝑂 é fixado um 

diâmetro 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  e uma corda 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  de comprimento igual ao 
raio. Calcule, em função de 𝑟, a área do triângulo 𝑂𝐴𝐵. 

A) 
𝑟2√3

2
 

B) 
𝑟√3

4
 

C) 
𝑟2√3

4
 

D) 
𝑟√2

4
 

E) 
𝑟2√2

4
 

 
10. Em um trapézio, os lados paralelos medem 16 e 44, e 
os lados não-paralelos, 17 e 25. A área do trapézio é: 
A) 250 
B) 350 
C) 450 
D) 550 
E) 650 
 
11. De um retângulo foram retirados 4 triângulos 
retângulos, formando assim um hexágono regular de lado 
4 cm. Então, a área do retângulo e, em cm2: 

A) 16√3  

B) 24√3  

C) 32√3  

D) 40√3  

E) 48√3 
 
12. Um lago circular de 20 m de diâmetro é circundado 
por um passeio, a partir das margens do lago, de 2 m de 
largura. A área do passeio representa a seguinte 
porcentagem da área do lago: 
A) 10%  

B) 20%  
C) 15%  
D) 32%  
E) 44% 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Baseie-se na letra da música “É”, do compositor 
Gonzaguinha, para responder às questões de 13 a 15.  
 
É 
a gente quer valer o nosso amor 
a gente quer valer nosso suor 
a gente quer valer o nosso humor  
a gente quer do bom e do melhor...  

a gente quer carinho e atenção  
a gente quer calor no coração  
a gente quer suar, mas de prazer  
a gente quer é ter muita saúde 
a gente quer viver a liberdade  
a gente quer viver felicidade...  
É a gente não tem cara de panaca  
a gente não tem jeito de babaca  
a gente não está com a bunda exposta na janela pra 
passar a mão nela... 

É a gente quer viver pleno direito  
a gente quer viver todo respeito a gente quer viver uma 
nação  
a gente quer é ser um cidadão  
a gente quer viver uma nação...  

Gonzaguinha 

 
13. Assinale a única opção que não condiz com a letra da 
música.  
A) Na composição, é usada a expressão “a gente”, por 
meio da qual o eu poético envolve não apenas as suas 

necessidades, mas aquelas que considera comuns às 
pessoas de maneira geral.  
B) O eu lírico compartilha com seus interlocutores 
algumas impressões e necessidades que não são comuns 
a todas as pessoas, são aspectos individuais.  
C) Há, na composição, um pedido implícito que é a 
construção de uma nação fundada no respeito aos 
direitos básicos das pessoas.  
D) Os versos “a gente quer valer o nosso amor” / “a gente 
quer valer nosso suor” (1ª estrofe) comprovam que o 
autor faz referência aos desejos mais pessoais.  
E) A última estrofe trata dos aspectos relativos à 
coletividade, como se pode comprovar nos versos “a gente 
quer é ser um cidadão” / “a gente quer viver uma 
nação...”. 
 
14. Acerca da intenção comunicativa presente na 
composição, somente se pode inferir que  
A) é uma poesia de caráter social, na qual o eu lírico fala 
em nome das pessoas que têm seus direitos 
negligenciados. 
B) é uma poesia de caráter social, na qual o eu lírico 
explicita um pedido e o direciona às pessoas responsáveis 
pela promoção do bem-estar dos cidadãos.  
C) há, explicitamente, um pedido para que as pessoas se 

unam a fim de fazerem algo contra a exploração do 
cidadão, transformando assim nossa realidade.  

D) é um texto poético, apresentando enfoque informativo, 
cujo objetivo é destacar algumas necessidades do povo 
brasileiro. 
E) o autor dessa composição, além de usar a 1ª pessoa, 
enumera diversas características que são comuns a todos 
nós.  
 
 

15. Em “a gente quer viver uma nação...”,  encontramos 
uma oração subordinada: 
A) Adverbial consecutiva; 
B) Substantiva objetiva indireta; 
C) Adjetiva restritiva; 
D) Substantiva completiva nominal; 
E) Substantiva objetiva direta. 
 

16. Assinale a opção em que há uma afirmação 
pertinente sobre o processo de formação dos substantivos 
“incerteza”, “realidade”, “perplexidade” e “insegurança”. 
A) Os quatro substantivos são formados pelo mesmo 
processo: a derivação prefixal e sufixal. 

B) Apenas os substantivos “incerteza” e “insegurança” 
são formados por derivação prefixal e sufixal. 
C) Os substantivos “realidade” e “perplexidade” são 
formados por derivação prefixal. 
D) O substantivo “realidade” apresenta apenas um afixo, 
o que permite afirmar que se trata de um caso de 
derivação prefixal. 

E) Apenas os substantivos “realidade” e “perplexidade” 
são formados pelo processo de derivação; os outros são 
frutos de composição por aglutinação. 
 

17. Releia as seguintes passagens: 
 

  

Em relação ao emprego da palavra “velhos” em I e II, 
assinale a alternativa adequada. 
A) No primeiro período, a palavra funciona como núcleo 
do seu sintagma, pertencendo, pois, à classe dos 
substantivos. 
B) Na frase II, “velhos” atua como elemento modificador 
do núcleo – o numeral “dois”. Portanto, a palavra 
pertence à classe dos adjetivos. 
C) Em ambos os períodos, a palavra “velhos” pertence à 
classe dos adjetivos devido ao seu papel de modificador 
dos sintagmas em que se encontram. 
D) Em I e II, “velhos” exerce o papel de núcleo dos seus 

respectivos sintagmas. Dessa forma, a palavra pertence à 
classe dos substantivos. 
E) Em I, “velhos” é um adjetivo devido ao seu papel de 
modificador no sintagma. No outro período, a palavra 
atua como núcleo do sintagma, pertencendo, pois, à 
classe dos substantivos. 
 

18. Os sintagmas destacados em “Você só pensa em luxo 
e riqueza” e “Aquilo sim é que era mulher” exercem, 
respectivamente, as seguintes funções sintáticas: 
A) Objeto indireto e objeto direto. 
B) Objeto indireto e predicativo do sujeito. 
C) Objeto direto e objeto indireto. 
D) Objeto direto e predicativo do sujeito. 
E) Objeto indireto e predicativo do objeto. 
 

19. “Eu nunca vi fazer tanta exigência 
E nem fazer o que você me faz. 
Você não sabe o que é consciência 
Não vê que eu sou um pobre rapaz.” 
Em qual opção a oração substantiva encontrada no verso 
é adequadamente classificada? 
A) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
B) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
C) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
D) Oração subordinada substantiva apositiva. 
E) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

I – “Nós temos muitos tios e ainda chamamos de tios os primos 

velhos.” 

II – “São dois velhos que moram muito longe da nossa casa.” 
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20. Marque a alternativa que mostra a voz passiva 
pronominal: 
A) Verificou-se grande evolução na questão do 
saneamento.  
B) Trata-se de um direito do brasileiro: garantia ao 
saneamento e à saúde.  
C) Machucar-se em cacos de vidro e logo após pisar em 
lixo pode ser fatal.  
D) Precisa-se de saneamento básico em muitas cidades 
brasileiras.  

E) Pode-se precisar de médicos caso haja algum acidente 
em regiões contaminadas. 
 
21. A palavra “que” apresenta função de pronome relativo 
apenas em uma das alternativas abaixo. Assinale essa 
alternativa. 
A) A verdade é que você já não o ama mais. 
B) Tenho receio de que não saiba resolver todas as 
questões. 
C) O futebol é um esporte de que um povo gosta muito. 

D) Marcela olhou para o relógio do amigo, pois queria 
saber que horas eram. 
E) Foi ele que atirou a pedra no telhado do vizinho. 
 
22. Entre as características abaixo, a única que pertence 
ao Arcadismo é: 
A) o uso de antíteses e paradoxos que representam o 
conflito do homem. 
B) a presença de valores ou elementos clássicos greco-
latinos. 
C) o pessimismo e negatividade. 
D) a fixação do momento presente. 
E) a descrição sensual e erótica da mulher amada. 

 
23. Assinale a alternativa que contém a afirmação correta 
sobre o Naturalismo no Brasil. 
A) O Naturalismo, por seus princípios científicos, 

considerava as narrativas literárias exemplos de 
demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o 
homem. 
B) O Naturalismo usou elementos da natureza selvagem 
do Brasil do século XIX para defender teses sobre os 
defeitos da cultura primitiva. 
C) A valorização da natureza rude verificada nos poetas 
árcades se prolonga na visão naturalista do século XIX, 
que toma a natureza decadente dos cortiços para provar 
os malefícios da mestiçagem. 
D) O Naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza 
das paisagens das cidades e do interior do Brasil. 
E) O Naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na 
literatura uma linguagem científica e hermética, fazendo 
com que os textos literários fossem lidos apenas por 
intelectuais. 

 
24. A obra que introduziu o Parnasianismo em 1882 foi 
A) Poesias (Olavo Bilac) 

B) Descrições (Alberto de Oliveira) 
C) Parnaso (Raimundo Correia) 
D) Missal (Cruz e Sousa) 
E) Fanfarras (Teófilo Dias)  

 
 
 
 

 
 
 

HISTÓRIA 
 

25. O Convênio de Taubaté (1906), celebrado com o apoio 
do Congresso Nacional, significou.  
A) Uma intervenção do Estado na economia, em benefício 
dos produtores de café.  
B) Uma solução para o conflito político entre os Partidos 
Republicanos de São Paulo e Minas Gerais.  
C) Um apaziguamento para a luta armada no Sul entre 
pica-paus (republicanos) e maragatos (federalistas).  

D) Uma associação entre forças políticas visando a deter 
a crescente influência de Pinheiro Machado.  
E) Um esforço da comunidade brasileira a fim de 
consolidar a República, ameaçada por lutas regionais. 
 
26. A "política das salvações", no governo Hermes da 
Fonseca, consistiu em.  
A) Apoiar as oligarquias estaduais, favoráveis ao governo 
federal.  
B) Derrubar as oligarquias estaduais, contrárias ao 

governo federal.  
C) Socorrer os estados nordestinos, assolados pela seca.  
D) Manter os preços altos do café, para auxiliar a lavoura 
em crise.  
E) Rearticular a antiga aliança São Paulo-Minas, rompida 
na eleição presidencial. 
 
27. O governo Juscelino Kubitschek foi responsável: 
A) pela eliminação das disparidades regionais; 
B) pela queda da inflação e da dívida externa; 
C) por uma política nacionalista e de rejeição ao capital 
estrangeiro; 
D) pela entrada maciça de capitais estrangeiros e a 
internacionalização de nossa economia; 
E) por práticas antidemocráticas como a violenta 

repressão à rebeliões 
 
28. “Na presidência da República, em regime que atribui 
ampla autoridade e poder pessoal ao chefe de governo, o 
Sr. João Goulart constituir-se-á, sem dúvida alguma, no 
mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver 
o país mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil.”  

(Manifesto dos ministros militares à Nação, em 29 de agosto de 
1961). 

 

Esse Manifesto revela que os militares: 
A) estavam excluídos de qualquer poder no regime de 

democracia presidencial. 
B) eram favoráveis à manutenção do regime democrático 
e parlamentarista. 
C) justificavam uma possibilidade de intervenção armada 
em regime democrático. 
D) apoiavam a interferência externa nas questões de 
política interna do país. 
E) eram contrários ao regime socialista implantado pelo 
presidente em exercício. 
 

29. No período do milagre econômico,  
A) após 1973, a ampliação dos fluxos de capitais e a 
redução das restrições externas entraram em evidência. 
B) as desigualdades de renda foram reduzidas 
C) o II Plano Nacional de Desenvolvimento voltou-se ao 
desenvolvimento da indústria de insumos básicos e de 

bens de capital como forma de superar o problema da 
restrição externa da economia. 
D) os salários cresceram acima da produtividade. 
E) a agropecuária observou ampliação da participação do 
PIB devido ao avanço tecnológico. 
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30. A derrocada do “milagre econômico" brasileiro, em 
meados dos anos 1970 está associada 
A) ao primeiro choque internacional do preço do petróleo, 
revelando a vulnerabilidade externa da economia 
brasileira. 
B) ao encarecimento do crédito externo, com a reciclagem 
dos petrodólares. 
C) ao acúmulo de crescentes déficits comerciais, nos 
últimos cinco anos dessa década. 
D) à chamada privatização do endividamento externo. 

E) à redução absoluta das reservas do país, em moeda 
estrangeira. 
 

GEOGRAFIA 
 

31. O processo de formação econômica do Acre ocorreu 
no contexto da expansão da frente pioneira extrativista 
cuja base era a: 
A) cassiterita.  
B) o pau-brasil para indústria madeireira.  

C) o látex para a produção de borracha. 
D) a mineração de ouro.  
E) a exploração das reservas de alumínio 
 
32. Tendo em vista as características da infraestrutura de 
circulação do Brasil, pode-se afirmar que:  
A) houve, no período 1985-2006, investimentos 
significativos na infraestrutura do transporte ferroviário, 
o que explica o crescimento do percentual de cargas 
transportado por esse modal. 
B) o transporte hidroviário é pouco utilizado no Brasil em 
virtude de seu custo ser superior ao do transporte 
rodoviário. 
C) o transporte rodoviário caracteriza-se pelo baixo custo 
e rapidez nos deslocamentos, o que explica o predomínio 
deste na dinâmica de transportes no Brasil. 
D) o predomínio do modal rodoviário na dinâmica de 

transportes no Brasil relaciona-se às políticas 
implantadas a partir da segunda metade do século XX, 
que concentraram recursos neste setor. 
E) o modal rodoviário é o mais adequado para o 
transporte de grãos (maior quantidade transportada com 
menor custo), daí seu predomínio em relação aos demais 
modais no Brasil. 
 
33.  O projeto de construção da usina hidrelétrica de Belo 
Monte no rio Xingu, no estado do Pará, foi pensado e 
elaborado ao longo de muitos anos por governos 
brasileiros sucessivos desde o regime militar. A 
construção da hidrelétrica tem sido objeto de 
controvérsias e de grandes debates, em que são 
considerados o: 
A) dispêndio faraônico do Estado e a pouca importância 
do empreendimento. 
B) enfraquecimento da economia do país e o 
favorecimento do capital estrangeiro. 

C) projeto de instalação de usinas nucleares e a 
manutenção da área de floresta. 
D) mito e a ideologia do Brasil potência, entendidos como 
heranças do autoritarismo. 
E) impacto ambiental e o deslocamento de milhares de 
pessoas daquele território 
 
 

 
 

34. O Rio São Francisco é chamado de rio de 
Integração  Nacional, pois tem sua nascente no interior 
do Brasil e sua foz no Oceano Atlântico entre dois 
estados brasileiros. Em qual região e estado este rio 
nasce, e em qual região e estados está sua foz? 
A) SE (MG) e NE (AL e SE) 
B) S   (MG) e NE (AL e SE) 
C) NE (MG) e N  (PA e MA) 
D) SE (BA) e NE (AL e SE) 
E) SE (BA) e NE (PE e RN) 

 
35. Sobre as características  da região Sul do Brasil, NÃO 
É CORRETO afirmar que: 
A) ela possui um quadro climático bem diversificado, com 
áreas de déficit hídrico anual e predomínio de um tipo 
climático denominado Temperado Oceânico, daí a 
ocorrência de temperaturas médias anuais abaixo de 
18°C. 
B) esse espaço geográfico apresenta uma vasta área 
ocupada por litologias magmáticas extrusivas, que 

geraram condições pedológicas favoráveis às atividades 
agrícolas regionais. 
C) a área costeira meridional possui uma morfologia, que 
se caracteriza pela presença de amplas lagoas costeiras 
de idade quaternária. 
D) ainda existe, na região, uma atividade extrativa, que 
explora a madeira e o carvão mineral; já o oeste desse 
espaço geográfico apresenta uma grande concentração de 
frigoríficos. 
E) o relevo regional foi dividido em três grandes 
compartimentos, a saber: Planície Platina, Planalto 
Atlântico e Planalto Arenito-Basáltico, contudo, mais 
recentemente, essa classificação foi revista e ampliada às 
unidades de relevo. 
 
36.  A polarização que os centros urbanos exercem uns 
sobre os outros determina a hierarquia urbana, em 

escala nacional. Nessa perspectiva, a concepção de centro 
regional abrange: 
A) extensas regiões, com influências que ultrapassam o 
limite estadual. 
B) cidades menores e vilas dentro de um limite 
determinado pelo centro regional. 
C) distritos, povoados, comunidades rurais e áreas 
vizinhas, no limite municipal. 
D) todo o território nacional, direcionando a vida 
econômica e social. 
E) centros regionais menores, com raio de ação inferior à 
esfera estadual. 

 
INGLÊS 

 
How Do Virtual Reality Glasses Work? 

 
Virtual reality glasses or goggles are becoming 

increasingly popular in the gaming and entertainment 

spheres. They are _________(1) and_________(2) to wear 
than the standard head mounted display (HMD) and 
many of them incorporate a range of interactive devices. 

Examples of these include audio, video and head 
tracking. 

These glasses behave in a similar way to a pair of 3D 
goggles in that they display two images. Ordinary glasses 
show a single image but 3D and virtual reality glasses 

contain polarised lenses which show two images, one per 
each eye. These images appear to give an illusion of 
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depth which is a particular feature of CAVE 
environments. The technical name for this is stereoscopy. 

More advanced versions of these glasses contain head 
tracking systems. This system is connected to a computer 
which sends signals to adjust the images seen by the 
wearer as they move around their environment. 

Glossary:  

CAVE environments: a system that projects a 3D scene on 
multiple walls around the user. 

Goggles: glasses that fit close to the face. 

 
37. Mark the alternative that best fills in, respectively, 
gaps (1) and (2) in the text. 

A) lighter / more comfortabler 
B) lightest / comfortablest 
C) the lighter / the more comfortable  
D) the lightest / the most comfortable 
E) lighter / more comfortable 
 
38.  The bold words in the text are, respectively: 

A) countable / countable / countable 
B) countable / uncountable / countable 
C) uncountable /uncountable / uncountable 
D) uncountable / uncountable / countable 
E) countable / countable / uncountable 
 
39. According to the text: 
A) Virtual reality glasses are not very popular in 
entertainment.  
B) Virtual reality glasses show two identical images on 
the same lens.  
C) Virtual reality glasses send images directly into the 
head of the wearer through head tracking systems.  
D) Head tracking systems understand users’ head 
movements. 
E) Head tracking systems help the wearer to use 
computers while immersed in virtual reality.  
 
40. In: “and many of them incorporate a range of 
interactive devices.” the word them makes a reference to: 

A) gaming and entertainment 
B) glasses or goggles 
C) spheres 
D) devices 
E) head 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A partir da leitura do texto motivador 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 
“Desafios para garantir a vacinação dos brasileiros”. 

O Ministério da Saúde informou, por meio de nota, 
que “tem atuado fortemente na disseminação de 
informações junto à sociedade alertando sobre os riscos 

de baixa coberturas”. Disse também que a queda nas 
coberturas vacinais, principalmente em crianças menores 
de cinco anos, acendeu uma luz vermelha no País e que 
elas são a principal preocupação da pasta neste 
momento. […] 

O Ministério disse que os recursos para vacinação 
passaram de R$ 761,1 milhões, em 2010, para R$ 4,5 
bilhões em 2017. Para 2018, a previsão é de R$ 4,7 
bilhões. Afirmou também que aumentou em 60% o valor 
do recurso de campanha campanhas publicitárias de 

vacinação, passando de R$ 33,6 milhões, em 2015, para 
R$ 53,6 milhões em 2017. Até junho, foram investidos R$ 
31,9 milhões. 

Disponível em:  
ttps://saude.estadao.com.br/noticias/geral,taxas-de-vacinacao-

aumentam-no-mundo-mas-caem-no-brasil-ha-3-
anos,70002405638 Acesso em 18 julho 2018 Adaptado 
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FOLHA DE RASCUNHO 
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