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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO I 
 

GATES E JOBS 
 

Quando as órbitas se cruzam 
 

Em astronomia, quando as órbitas de duas estrelas se 
entrecruzam por causa da interação gravitacional, tem-se 
um sistema binário. Historicamente, ocorrem situações 
análogas quando uma era é moldada pela relação e 
rivalidade de dois grandes astros orbitando: 

Albert Einstein e Niels Bohr na física no século XX, 
por exemplo, ou Thomas Jefferson e Alexander Hamilton 
na condução inicial do governo americano. Nos primeiros 
trinta anos da era do computador pessoal, a partir do 
final dos anos 1970, o sistema estelar binário definidor 

foi composto por dois indivíduos de grande energia, que 
largaram os estudos na universidade, ambos nascidos em 
1955. 

Bill Gates e Steve Jobs, apesar das ambições 
semelhantes no ponto de convergência da tecnologia e 
dos negócios, tinham origens bastante diferentes e 
personalidades radicalmente distintas. 

À diferença de Jobs, Gates entendia de programação e 
tinha uma mente mais prática, mais disciplinada e com 
grande capacidade de raciocínio analítico. Jobs era mais 
intuitivo, romântico, e dotado de mais instinto para 
tornar a tecnologia usável, o design agradável e as 
interfaces amigáveis. Com sua mania de perfeição, era 
extremamente exigente, além de administrar com carisma 
e intensidade indiscriminada. 

Gates era mais metódico; as reuniões para exame dos 
produtos tinham horário rígido, e ele chegava ao cerne 
das questões com uma habilidade ímpar. Jobs encarava 
as pessoas com uma intensidade cáustica e ardente; 
Gates às vezes não conseguia fazer contato visual, mas 
era essencialmente bondoso. “Cada qual se achava mais 
inteligente do que o outro, mas Steve em geral tratava Bill 
como alguém levemente inferior, sobretudo em questões 
de gosto e estilo”, diz Andy Hertzfeld. “Bill menosprezava 
Steve porque ele não sabia de fato programar.” Desde o 
começo da relação, Gates ficou fascinado por Jobs e com 

uma ligeira inveja de seu efeito hipnótico sobre as 
pessoas. Mas também o considerava “essencialmente 
esquisito” e “estranhamente falho como ser humano”, e 
se sentia desconcertado com a grosseria de Jobs e sua 
tendência a funcionar “ora no modo de dizer que você era 
um merda, ora no de tentar seduzi-lo”. Jobs, por sua vez, 
via em Gates uma estreiteza enervante. 

Suas diferenças de temperamento e personalidade 
iriam levá-los para lados opostos da linha fundamental 
de divisão na era digital. Jobs era um perfeccionista que 
adorava estar no controle e se comprazia com sua índole 
intransigente de artista; ele e a Apple se tornaram 
exemplos de uma estratégia digital que integrava 

solidamente o hardware, o software e o conteúdo numa 
unidade indissociável. Gates era um analista inteligente, 
calculista e pragmático dos negócios e da tecnologia; 
dispunha-se a licenciar o software e o sistema 
operacional da Microsoft para um grande número de 
fabricantes. 

Depois de trinta anos, Gates desenvolveu um respeito 
relutante por Jobs. “De fato, ele nunca entendeu muito 
de tecnologia, mas tinha um instinto espantoso para 
saber o que funciona”, disse. Mas Jobs nunca retribuiu 
valorizando devidamente os pontos fortes de Gates. 

“Basicamente Bill é pouco imaginativo e nunca inventou 
nada, e é por isso que acho que ele se sente mais à 
vontade agora na filantropia do que na tecnologia”, disse 
Jobs, com pouca justiça. “Ele só pilhava 
despudoradamente as ideias dos outros.” 

(ISAACSON, Walter. Steve Jobs: a biografia. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011. p. 189-191. Adaptado) 

 

1. Assinale a opção que NÃO contém uma estratégia 
argumentativa utilizada no texto I. 
A) Referências históricas. 
B) Testemunhos. 
C) Opinião pessoal. 
D) Dados estatísticos. 
 
2. Marque a alternativa que traz uma análise 
INCORRETA do texto I. 
A) Steve Jobs e Bill Gates possuem aspirações 
semelhantes nos aspectos relacionados à tecnologia e aos 
negócios. 

B) A relação de rivalidade entre Jobs e Gates definiu a era 
do computador pessoal. 
C) Gates e Jobs são comparados a duas estrelas no 
mundo da computação; este como um hábil programador 
e aquele, um exigente designer. 
D) Bill Gates possuía um sentimento paradoxal em 
relação a Steve Jobs. 
 

3. Assinale a sentença cuja figura de linguagem foi 
indicada corretamente entre parênteses. 
A) “Gates e Jobs – Quando as órbitas se cruzam.” 
(comparação) 
B) “Jobs encarava as pessoas com uma intensidade 
cáustica e ardente;” (catacrese) 
C) “...ora no modo de dizer que você era um merda, ora 
no de tentar seduzi-lo”. (metáfora) 
D) “...Jobs, por sua vez, via em Gates uma estreiteza 
enervante.” (metonímia) 
 
4. O texto I desenvolve-se basicamente pela oposição 
entre Jobs e Gates, porém apresenta algumas 

semelhanças. Das atitudes expostas nas alternativas 
abaixo, a única que não se refere a uma semelhança 
entre Gates e Jobs é: 
A) largar os estudos na universidade. 
B) achar-se alguém inteligente. 
C) nascer no ano de 1955. 
D) entender de programação. 
 
5. Para comparar Bill Gates e Steve Jobs, o primeiro 
parágrafo se utiliza de uma: 
A) paródia 
B) analogia 
C) polissemia 
D) fábula 
 

TEXTO II 
 

Posto, logo existo 
Martha Medeiros 

 

Começam a pipocar alguns debates sobre as 
consequências de se passar tanto tempo conectado à 
internet. Já se fala em saturação social, inspirado pelo 
recente depoimento de um jornalista do The New York 
Times que afirmou que sua produtividade no trabalho 
estava caindo por causa do tempo consumido pelo 
Facebook, Twitter e agregados, e que hoje ele se vê diante 
da escolha entre cortar seus passeios de bicicleta ou 
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alguns desses hábitos digitais que estão me comendo 
vivo. 

Antropofagia virtual. O Brasil, pra variar, está 
atrasado (aqui, dois terços dos usuários ainda atualizam 
seus perfis semanalmente), pois no resto do mundo já 
começa a ser articulado um movimento de desaceleração 
dessa tara por conexão: hotéis europeus prometem 

quartos sem wi-fi como garantia de férias tranquilas, 
empresas americanas desenvolvem programas de 
software que restringem o acesso à web e na Ásia 
crescem os centros de recuperação de viciados em 
internet.  

Tudo isso por uma simples razão: existir é uma coisa, 
viver é outra. 

Penso, logo existo. Descartes teria que reavaliar esse 
seu cogito, ergo sum, pois as pessoas trocaram o verbo 
pensar por postar. Posto, logo existo. 

Tão preocupadas em existir para os outros, as pessoas 
estão perdendo um tempo valioso em que poderiam estar 
vivendo, ou seja, namorando, indo à praia, trabalhando, 

viajando, lendo, estudando, cercadas não por milhares de 
seguidores, mas por umas poucas dezenas de amigos. 
Isso não pode ter se tornado tão obsoleto. 

Claro que muitos usam as redes sociais como uma 
forma de aproximação, de resgate e de compartilhamento 
– numa boa. Se a pessoa está no controle do seu tempo e 
não troca o real pelo virtual, está fazendo bom uso da 
ferramenta. Mas não tem sido a regra. Adolescentes 
deixam de ir a um parque para ficarem trancafiados em 
seus quartos, numa solidão disfarçada de socialização. 
Isso acontece dentro da minha casa também, com 
minhas filhas, e não adianta me descabelar, elas são 

frutos da sua época, sua turma de amigos se comunica 
assim, e nem batendo com um gato morto na cabeça 
delas para fazê-las entender que a vida está lá fora. Lá 
fora!! 

O grau de envolvimento delas com a internet ainda é 
mediano e controlado, mas tem sido agudo entre muitos 
jovens sem noção, que se deixam fotografar portanto 
armas, fazendo sexo, mostrando o resultado de suas 
pichações, num exibicionismo triste, pobre, desvirtuado. 
São garotos e garotas que não se sentem com a existência 
comprovada, e para isso se valem de bizarrices na 
esperança de deixarem de ser “ninguém” para se 
tornarem “alguém”, mesmo que alguém medíocre. 

Casos avulsos, extremos, mas estão aí, ao nosso 
redor. Gente que não percebe a diferença entre existir e 
viver. Não entendem que é preferível viver, mesmo que 
discretamente, do que existir de mentirinha para 17.870 
que não estão nem aí. 
 

6. Assinale a alternativa que indica a temática da 
crônica: 
A) O tempo que destinamos aos relacionamentos reais. 
B) As consequências de ficar muito tempo conectado na 
internet. 

C) Ao fato de ter o pensar como condição de existir. 
D) O grau de envolvimento na internet dos jovens tem 
sido extremamente responsável. 
 

7. Assinale a alternativa que indica o fato que 
desencadeou a crônica: 
A) um jornalista ter afirmado que sua produtividade caiu 
em função da conexão à internet. 
B) de o Brasil estar atrasado na atualização dos perfis. 
C) É preferível viver, mesmo que discretamente, do que 

existir de mentirinha. 
D) As filhas da escritora viverem conectadas. 

8. Na argumentação: “Claro que muitos usam as redes 
sociais como uma forma de aproximação, de resgate e de 
compartilhamento – numa boa.” A autora tem como 
finalidade: 
A) justificar ponto de vista anteriormente sustentado. 
B) introduzir argumento orientado para a conclusão do 
texto. 

C) fazer concessão ao ponto de vista contrário àquele que 
defende. 
D) refutar (contrapor-se a) ponto de vista defendido por 
outrem. 

 
9. Para persuadir o leitor a chegar à mesma conclusão 
que ela, vale-se a autora de todas as estratégias 
argumentativas a seguir, EXCETO a que se lê em: 
A) ilustrar ponto de vista com elemento de natureza 
ficcional. 
B) apoiar-se em dados estatísticos. 
C) recorrer à exemplificação. 
D) apelar para o testemunho pessoal e de terceiros. 

 
10. Assinale a alternativa em que há um testemunho 
pessoal, vivido pela própria autora: 
A) Tão preocupadas em existir para os outros, as pessoas 
estão perdendo um tempo valioso. 
B) Isso acontece dentro da minha casa também, com 
minhas filhas, e não adianta me descabelar, elas são 
frutos da sua época. 
C) São garotos e garotas que se valem de bizarrices na 
esperança de deixarem de ser “ninguém” para se 
tornarem “alguém”, mesmo que alguém medíocre. 
D) É preferível viver, mesmo que discretamente, do que 
existir de mentirinha. 
 

11. No título do texto II é possível perceber o uso de: 
A) intertextualidade 
B) polissemia 
C) coloquialidade 
D) conotação 
 
12. No texto, traços de coloquialidade e oralidade são 
utilizados juntamente com a linguagem culta. É um 
exemplo de oralidade a frase: 
A) Penso, logo existo. Descartes teria que reavaliar esse 
seu cogito, ergo sum. 
B) usam as redes sociais como uma forma de 
aproximação, de resgate e de compartilhamento – numa 
boa. 
C) deixarem de ser “ninguém” para se tornarem “alguém”, 
mesmo que alguém medíocre. 
D) Casos avulsos, extremos, mas estão aí, ao nosso redor. 
Gente que não percebe a diferença entre existir e viver. 

 
13. Leia: 
 

Os textos jornalísticos são os textos veiculados pelos 

jornais, revistas, rádio e televisão, os quais possuem o 
intuito de comunicar e informar sobre algo. Nos dias 
atuais, o texto jornalístico é provavelmente o gênero 

textual mais lido, pois possui o maior alcance nos 
diversos setores da sociedade. Uma característica 
importante dos textos jornalísticos é sua efemeridade, 
visto que favorecem o conhecimento de informações 
atuais com o propósito de difundir o que acontece de 
novo. 
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Quantas orações subordinadas adjetivas há no texto 
acima? 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
 

14. Assinale a alternativa em que há uma oração sem 
sujeito: 
A) “Você foi o amanhecer mais colorido.” 
B) Relampejou a menina por seus desejos de liberdade. 
C) Você ainda há de nos fazer um favor! 
D) Tem de haver uma saída, mesmo que você esteja 
enfrentando um problema tão grave. 
 
15. Leia: 

 
Quando o marido de Zoe morre, o mundo dela desaba. 

Mas e se fosse possível tê-lo de volta?  
Numa fatídica manhã, Ed e Zoe têm uma discussão 

terrível, algo recorrente no seu casamento em crise, e ela 
acaba se despedindo de forma brusca quando ele sai 
para o trabalho. 

Pouco tempo depois, um ônibus acerta a bicicleta de 
Ed, matando-lhe e deixando Zoe arrasada por não ter lhe 
dito quanto o amava.  
 
Um dos pronomes oblíquos destacados no texto está 
incorretamente empregado. Qual? 
A) O primeiro. 
B) O segundo. 
C) O terceiro. 
D) O quarto. 
 

16. Assinale a alternativa em que o verbo está no tempo 
composto: 
A) Durante a preparação para o concurso, os alunos vão 
treinar muito. 
B) Durante a preparação para o concurso, os alunos têm 
treinado muito. 
C) Durante a preparação para o concurso, os alunos 
foram treinados. 
D) Durante a preparação para o concurso, os alunos se 
puseram a estudar. 
 
17. Leia: 
 

O homem atrás do bigode 
é sério, simples e forte. 
Quase não conversa. 
Tem poucos, raros amigos 
o homem atrás dos óculos e do bigode. 
 

Quanto à sílaba tônica, as palavras destacadas são 
classificadas como: 
A) paroxítonas 
B) proparoxítonas 

C) paroxítonas e proparoxítonas 
D) oxítonas e paroxítonas 
 
18. Analise os termos destacados nos períodos a seguir e 
classifique-os em AA (Adjunto Adnominal) e CN 
(Complemento Nominal). Em seguida, assinale a 
sequência correta. 
I. (   ) Um carro de brinquedo pode valer mais que um 
carro de verdade. 
II. (    ) Todos temos o direito de escolha, e ninguém pode 
nos tirá-lo. 

III. (   ) O sonho de qualquer candidato é obter êxito em 
um processo seletivo. 
 
A) AA – CN - AA 
B) AA – CN - CN 
C) CN – AA - CN 
D) CN – AA - AA 
 

19. Assinale a alternativa incorreta quanto à formação da 
palavra em destaque: 
A) “Quando não souber o que pedir, peça felicidade.” - 

sufixação 
B) Vamos! Não há tempo a perder! – derivação imprópria 
C) Pelo andar da carruagem, quando menos esperarmos, 
já terá passado o Natal. – derivação imprópria 
D) Contexto e cotexto são dois conceitos distintos na 
Linguística. - prefixação 
 

20. Assinale a alternativa em que o termo em destaque 
classifica-se como aposto: 

A) O filme Bohemian Rhapsody retrata a vida e a 

carreira do cantor Freddie Mercury. 
B) Os homens que insistem em desrespeitar o ambiente 
jamais serão perdoados. 
C) “Eu nasci assim / Eu cresci assim / Sou mesmo assim 
/ Vou ser sempre assim / Sempre Gabriela” 
D) A você, meu amigo, desejo que conquiste todos os 
seus objetivos. 
 

21. Em: “Ninguém é capaz de passar as vinte e quatro 
horas do dia sem alguns momentos de entrega ao 
universo fabuloso”, a palavra destacada foi formada por: 
A) derivação sufixal, pois se uniu, ao radical entreg- o 
sufixo nominal –a. 
B) derivação prefixal, marcada pelo prefixo en-. 
C) derivação imprópria, pois envolveu mudança de 
categoria gramatical. 
D) derivação regressiva, já que a mudança categorial é 
marcada morfologicamente. 
 

22. Assinale a opção que apresenta a classificação 
incorreta do termo grifado. 
A) A literatura se faz presente na vida do homem de 
qualquer época. (Adjetivo) 
B) A criação ficcional ou poética se dá estritamente 
durante o sono. (Advérbio) 
C) Em todos os momentos e lugares ocorrem situações 
que dão oportunidade à criação literária. (Substantivo) 
D) A literatura está para o equilíbrio social como o sonho 
está para o equilíbrio psíquico. (Adjetivo) 
 

23. Assinale a frase em que o termo destacado não é 
objeto indireto. 
A) Comparo o trabalho do professor ao trabalho de um 
médico: ambos desempenham papel importantíssimo na 
vida das pessoas. 
B) Toda criança vive com receio do abandono dos pais. 

C) Não lhes compete decidir pela minha vida! 

D) Aos espíritos prometeram eles oferendas pela graça 
almejada. 
 

24. Assinale a opção em que o grau do adjetivo grifado 
está em desacordo com a norma-padrão. 
A) Cláudia se vê como uma mulher mais boa do que má. 
B) As boas pessoas tendem a ser mais justas do que as 
más pessoas. 
C) Viajar é sempre mais bom do que ficar em casa. 

D) Robson se considera tão bom advogado quanto seu pai 
foi. 
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INGLÊS 
 

Intelligence pills 
 

Some scientists have predicted that healthy adults 
and children may one day take drugs to improve their 
intelligence and intellectual performance.  A research 

group has suggested that such drugs might become as 
common as coffee or tea within the next couple of 
decades. 

To counter this, students taking exams might have to 
take drugs tests like athletes.  There are already drugs 
that are known to improve mental performance, like 
Ritalin, ______ is given to children with problems 
concentrating.  A drug given to people with trouble 
sleeping also helps people remember numbers. 

These drugs raise serious legal and moral questions, 
but people already take vitamins to help them remember 
things better, so it will not be a simple problem to solve.  
It will probably be very difficult to decide at what point a 

food supplement becomes an unfair drug in an 
examination. 
 
25. It is true according to the text: 
A) Only children will take pills to improve their 
intellectual performance. 
B) Intelligence pills are already as common as coffee or 
tea. 
C) Vitamins to help people study are illegal. 
D) A sleeping pill helps people remember numbers. 
 
26. “It will probably be very difficult to decide” The 
underlined word has the same meaning as: 
A) hard 

B) easy 
C) nice 
D) lovely 
 
27.  He likes new things and new places, even if they are 
difficult or dangerous. She is ______. 
A) adventurous 
B) selfish  
C) clever 
D) mean 
 
28. The relative pronoun which completes the blank in 
the text correctly is: 
A) that 
B) who 
C) Which 
D) whose 
 
29. “supplement becomes an unfair drug in an 
examination.” Which word below receives the same prefix 
in the underlined one, correctly? 
A) secure 

B) spoken 
C) legal 
D) satisfied 
 
30. I’d like to ______ you on passing your exam. 

A) congratulate 
B) thank 
C) excuse  
D) let 
 
 

31. A: How old _____ you in 1990? 
B: I _____ 10, but I _____ 25 now. 
A) are / are / was  
B) were / was / am 
C) was / are / were  
D) were / was / are 
 

32. You ___ miss the train if you ___ a taxi. 
A) will / don’t take  
B) - / don’t take 
C) will / won’t take 

D) don’t / take 
 

33. Frank is in hospital. He feels bad. He has to give up 

___ and ___ beer. But he can’t. He says to his wife, 
‘’Would you mind ___ some cigarettes next time?” 
A) smoking / to drink / bringing 
B) to smoke / drinking / bringing 
C) smoking / drank / bringing 
D) smoking / drinking / bringing 
 

34. “You could have done more than you did to help her 
wash the car.” means: 
A) You helped more than she wanted you to. 
B) You helped her but not much. 
C) You helped as much as you could. 
D) You didn’t help her at all. 
 

35. Ron Glib is a successful journalist. He ___ a big 
salary and his articles ___ in newspaper. He ___ all over 
the world to write about world events. 
A) pays/publish/sends 
B) paid/are published/isn’t sent 
C) was paid/published/shall be sent 
D) is paid/are published/is sent 
 

36. Ann: “Is your sister good at English?” 
Ann asked me ___ . 
A) that my sister is good at English 
B) if my sister was good at English 
C) whether my sister is good at English 
D) my sister is good at English 
 

Read the text and answer questions from 37 to 40 
 

Saving the Thames 
 

Sixty years ago, nothing could survive in the Thames – 
but today it is home to seals, porpoises and even the 
occasional stray whale. 

More than 2,000 seals have been spotted in the 
Thames over the past decade, according to a survey by 
the Zoological Society of London that ran from 2004 to 
2014 and was published in August 2015, along with 
hundreds of porpoises and dolphins and even the odd 
stray whale. 

Even though other problems now ____ threatening the 
health of the river and its animals – namely, its 
abundance of plastic – that's a big change for a river once 

so polluted, not even fish could survive in it. 
In 1957, the Natural History Museum declared the 

Thames biologically dead. News reports from that era 

describe it as a vast, foul-smelling drain. 
 
37. Check the alternative that presents what the modal 
verb could expresses in the first paragraph of the text. 
A) future ability 
B) present possibility 
C) future possibility 
D) past possibility 
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38. Mark the alternative that substitutes "even though" in 
the third paragraph. 
A) nonetheless 
B) therefore 
C) consequently 
D) likewise 
 

39. Choose the alternative that best fills in the blank in 
the text. 
A) is 
B) have 
C) are 
D) been 
 

40. Check the correct alternative according to the text. 
A) The Thames has never been so polluted as it is now. 
B) The Thames has been polluting London over the past 
decades. 
C) The river cannot sustain life anymore. 
D) Despite its recovery the river is still fighting against 
pollution.  
 

Read the text and answer questions from 41 to 44 
 

Chinese Mandatory Facial Recognition For Internet 
Access 

 
China has stepped up its internet censorship by 

demanding its citizens pass a facial-recognition test to be 
able to use web services. 

People who want to have the internet installed at 
home or on their phones must have their faces scanned 
by the Chinese authority to prove their identities, 
according to a new regulation. 

The rule, _______ will take effect on December 1, is 

said to be part of the social credit system which rates the 
Chinese citizens based on their daily behaviour. 
 
41. Choose the alternative to fill in the blank. 
A) who 
B) where 
C) whose 
D) which 
 
42. Mark the alternative presents a synonyms to 
"mandatory"  
A) unprecedented 
B) compulsory 
C) bizarre 
D) unparalleled  
 
43. Choose the alternative that has a substitution for "to 
be able to" in "its citizens pass a facial-recognition test to 
be able to use web services." 
A) so that they may 
B) so that they must 
C) so that they might 

D) so that they should  
 
44. Choose the INCORRECT statement about the text: 
A) facial scanning is not optional for those who want 
private internet services. 

B) The facial scanning measure has not been put into 
practice yet. 
C) The social credit system is not fond of the Chinese 
citizens. 
D) Facial scanning will mark the beginning of censorship 
in China. 

Read the comic strip and answer question 45 
 

 

 
 

45. In the last box the word "stomachs" is the plural for 
stomach. Choose the alternative where the same plural 
rule can be applied. 
A) monarch 
B) watch 

C) flash 
D) dish 
 

Read the comic strip and answer questions from 46 to 48 
 

Dutch Cycling Figures 
 

The Netherlands has a growing population of 17 
million people. All together the Dutch own 22.5 million 
bicycles. This means that on average they own 1.3 
bicycles per capita. More than any other country in the 

world. Runner up is – not surprisingly – Denmark, with 
0.8 bicycles per Dane. Many people might think the 
Chinese cycle a lot too, but they own only 0.4 bicycles per 
person, just slightly more than the US with 0.3 bicycles 
per person. Not everybody has a bicycle though, not even 
in the Netherlands. The bicycles are owned by 84% of the 
Dutch. That means there are many people who have 
more than one bicycle. 
 

46. According to the text, mark the correct alternative 
A) The Chinese cycle more than the Danes. 
B) The Dutch have the highest numbers of bicycles per 
capita. 
C) In the Netherlands and Denmark bicycles are as 
popular as in China  
D) There are fewer bicycles per capita in China than in 
the USA. 
 

47. Choose the correct negative form of the sentence "The 
Netherlands has a growing population…" 

A) The Netherlands hasn't a growing population... 
B) The Netherlands do not has a growing population… 
C) The Netherlands haven't a growing population… 
D) The Netherlands doesn't have a growing population… 
 
48. Mark the correct active voice of "The bicycles are 
owned by 84% of the Dutch" 
A) 84% of the Dutch owned the bicycles. 
B) 84% of the Dutch owning the bicycles. 
C) 84% of the Dutch are own the bicycles. 
D) 84% of the Dutch own the bicycles. 
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49. O conjunto solução da inequação x² - 2x - 3 ≤ 0 
A) {x  R / -1 < x < 3} 
B) {x  R / -1 < x ≤ 3} 
C) {x  R / x < -1 ou x > 3} 
D) {x  R / -1 ≤ x ≤ 3} 

 
50. Resolvendo-se a equação x3 - 5x2 + 6x = 0, é correto 
afirmar que sua maior raiz é. 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 6 
 
51. Os valores de m, para que o mínimo da função f(x) = 
x2 + (m – 2)x + 4 – m seja 2, são:  
A) -1 e 3  
B) -2 e 2  
C) -2 e 3  

D) 0 e 2  
 
52. Dada a equação x.(x – 2)4.(x2 + 2x + 1) = 0, o número 
de elementos reais de seu conjunto solução é: 
A) 2 
B) 3 
C) 4 
D) 5 
 
53. O conjunto solução de (-x2 + 7x – 15)(x2 + 1) < 0 é: 
A) ]-1,6[ 
B) ℝ 

C) ∅ 

D) ℝ+ 

 

54. Dado o número complexo z = 1 – i, tem-se que 1/z2 é: 
A) i/2 
B) -2i 
C) –i/2 
D) 2i 

 

55. O valor de m para que o sistema {

𝑥 − 𝑦 − 𝑧 = 1
2𝑥 + 𝑦 + 3𝑧 = 6
𝑚𝑥 + 𝑦 + 5𝑧 = 9

 seja 

possível e determinado é: 
A) m = -5       
B) m ≠ -5           
C) m = 5           
D) m ≠ 5    
 
56. Sejam M(7, -2) e N(5, 4). Se 𝐶1 é uma circunferência 

que tem o segmento 𝑀𝑁̅̅ ̅̅ ̅ como diâmetro, então a equação 

de 𝐶1 é: 

A) 𝑥2 + 𝑦2 − 12𝑥 − 2𝑦 + 27 = 0  

B) 𝑥2 + 𝑦2 + 12𝑥 − 2𝑦 + 27 = 0 
C) 𝑥2 + 𝑦2 + 12𝑥 + 2𝑦 + 27 = 0 
D) 𝑥2 + 𝑦2 − 12𝑥 + 2𝑦 + 27 = 0 
 
57. Quatro números constituem uma P.A. A sua soma 

vale 24 e a soma de seus quadrados vale 164. O maior 
desses números é: 
A) 8  
B) 9  
C) 10  
D) 11 
 

58. A distância da origem do sistema cartesiano ao ponto 
médio do segmento de extremos (-2, -7) e (-4, 1) é: 

A) 2√2  

B) 3√2 

C) 2√3  

D) 3√3  
 

59. Se 𝑃 = [
4 1

−2 3
] e 𝑄 = [

3 −2
5 4

], a matriz transposta P-

2Q é: 

A) [
10 8
−3 11

] 

B) [
1 −7

−1 −1
] 

C) [
−2 −12
5 −5

] 

D) [
−2 8
−5 5

] 

 
60. Os pontos A=(-1; 1), B=(2; -1) e C=(0; -4) são vértices 
consecutivos de um quadrado ABCD. A equação da reta 

suporte da diagonal BD, desse quadrado, é: 
A) x + 5y + 3 = 0. 
B) x - 2y - 4 = 0. 

C) x - 5y - 7 = 0. 
D) x + 2y - 3 = 0. 

 
61. Na figura AT é tangente à circunferência de raio r. 
Sabendo que AT=2r, então o valor de AC é: 

 
A) (√5 + 1)𝑟 

B) 1 + 2𝑟 

C) √5𝑟 

D) (√5 − 1)𝑟 

 
62.  Sejam ABC e FGH dois triângulos semelhantes de tal 
modo que suas bases AB e FG medem, respectivamente, 
1cm e 3cm. Se a área do menor é igual a 8 cm2, podemos 
afirmar que a área do maior é:  
A) 24 cm2  

B) 3/8 cm2  

C) 9 cm2  

D) 72 cm2  

 
63. Considere os triângulos retângulos PQR e PQS da 
figura a seguir. 

 
Se RS=100, quanto vale PQ? 

A) 100√3 

B) 50√3 
C) 50 

D) (50√3)/3 
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64. Na figura, tg 𝛼 vale: 

 
A) 1/3 

B) 2/√3 

C) 1/√3 
D) 3/4 
 

65. Se sen x=4/5 e tg x< 0, então tg 2x vale: 
A) 24/7  
B) -24/7  
C) -8/3 

D) 8/3  
 

66. Se em um triângulo ABC o lado 𝐴𝐵̅̅ ̅̅  mede 3 cm, o lado 

𝐵𝐶̅̅ ̅̅  mede 4 cm e o ângulo interno formado entre os lados 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅  e 𝐵𝐶̅̅ ̅̅   mede 60°, então o lado 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  mede: 

A) √37cm 

B) √13 cm 
C) 2 cm 
D) 33 cm 
 

67. O volume de um cone circular reto em que a altura é 
igual ao triplo do raio da base é: 

A) 3𝜋𝑟3  

B) 
1

3
𝜋𝑟3  

C) 𝜋𝑟3  

D) 9𝜋𝑟3  
 

68. Para encher um reservatório que tem a forma de um 
cilindro circular reto de água, são necessárias cinco 
horas. Se o raio da base é 3 m e a altura, 10 m, o 
reservatório recebe água à razão de (em m3/h): 
A) 18𝜋  

B) 30𝜋  
C) 6𝜋  

D) 20𝜋  
 

69. Um cubo tem quatro vértices nos pontos médios das 
arestas laterais de uma pirâmide quadrangular regular, e 
os outros quatro na base da pirâmide, como mostra a 
figura abaixo. 

 
A razão entre os volumes do cubo e da pirâmide é: 

A) 
3

4
 

B) 
1

2
 

C) 
3

8
 

D) 
1

8
 

70. Seis pessoas lançam seis dados honestos com as 
faces numeradas de 1 a 6. A probabilidade de obterem 
seis números diferentes é igual a: 

A) 
6!

66  

B) 
1

6!
  

C) 
1

66
  

D) 
1

6
  

 

71. Um técnico de vôlei pretende escalar sua equipe, para 
iniciar uma partida, com um levantador, um líbero, dois 
ponteiros e dois centrais. Ele conta, no elenco, em 
condições de jogo, com três levantadores, dois líberos, 
cinco ponteiros e quatro centrais. O número de 
escalações diferentes que ele pode formar para sua 
equipe é igual a: 
A) 28; 
B) 36; 
C) 60; 

D) 360. 
 
72. De quanto aumentará o volume de uma esfera se o 
raio for aumentado de 100%? 
A) 200%  
B) 300%  
C) 700%  
D) 800% 

 
FÍSICA 

 
73. Ao se deslocar do Rio de Janeiro a Porto Alegre, um 
avião percorre essa distância com velocidade média v no 
primeiro 1/9 do trajeto e 2v no trecho restante.  
A velocidade média do avião no percurso total foi igual a: 

A) 
9

5
 v 

B) 
8

5
 v 

C) 
5

3
 v 

D) 
5

4
 v 

 
74. O gráfico mostra a variação, com o tempo, da altura 
de um objeto lançado verticalmente para cima a partir do 
solo. Desprezando a resistência do ar, a altura máxima 
atingida pelo objeto vale, em m, 

 
A) 300. 
B) 240. 
C) 180. 
D) 60.  
 
 
 



 

 

 
8 

 8 
 

SIMULADO  

EEAr  

75. O gráfico a seguir representa a velocidade de um 
objeto lançado verticalmente para cima, desprezando-se a 
ação da atmosfera. Assinale a afirmativa INCORRETA. 

 
A) O objeto atinge, 2 segundos após o lançamento, o 
ponto mais alto da trajetória. 
B) A altura máxima atingida pelo objeto é 20 metros. 
C) O deslocamento do objeto, 4 segundos após o 
lançamento, é zero. 
D) A aceleração do objeto permanece constante durante o 
tempo observado e é igual a 10 m/s². 
 

76. Uma equipe de resgate se encontra num helicóptero, 
parado em relação ao solo a 305 m de altura. Um 
paraquedista abandona o helicóptero e cai livremente 
durante 1,0 s, quando se abre o paraquedas. A partir 
desse instante, mantendo constante seu vetor velocidade, 
o paraquedista atingirá o solo em: 
(Dado: g = 10 m/s²) 
A) 7,8 s 
B) 15,6 s  
C) 28 s 
D) 30 s  
 
77. No gráfico, está representada a variação da velocidade 
de um objeto em função do tempo. Com base nessa 
informação, observando o gráfico e sabendo que em to = 0 
o objeto estava em xo = 0, é correto afirmar que o objeto 

 
 
A) tem posição inicial de 10 m.  
B) deslocou-se aproximadamente 450 m, em 15 s.  
C) deslocou-se aproximadamente 300 m, em 15 s.  
D) tem aceleração constante de 2 m/s2.  
 
78. Uma pequena pedra de massa 2,0 kg acha-se no 
fundo de um poço de 10 m de profundidade. Sabendo 
que, no local, a aceleração da gravidade tem módulo 10 
m/s2, indique a alternativa que traz o valor correto da 
energia potencial de gravidade da pedra em relação à 
borda do poço. 
A) –2,0 · 102 J.  

B) 2,0 · 102 J.  
C) –20 J. 
D) 20 J 
 
79. Um corpo de peso 30 N repousa sobre uma superfície 
horizontal de coeficiente de atrito estático 0,4. Por meio 
de uma mola de massa desprezível, de comprimento 
natural 20 cm e constante elástica 20 N/m, prende-se 
esse corpo em uma parede como mostra a figura. A 
máxima distância a que podemos manter esse corpo da 
parede e em equilíbrio será de: 

 
A) 26 cm 
B) 40 cm 
C) 80 cm 
D) 90 cm 
 
80. De acordo com uma das leis de Kepler, cada planeta 
completa (varre) áreas iguais em torno do Sol. Como as 
órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos da elipse, 
conclui-se que:  
A) a velocidade de um planeta é constante em módulo, 
mas de direção variável.  
B) a velocidade de um planeta é constante em módulo e 
direção.  
C) quando um planeta está mais próximo do Sol, sua 
velocidade aumenta.  
D) quando um planeta está mais distante do Sol, sua 

velocidade aumenta.  
 

81. Suponha a aceleração da gravidade na superfície da 
Terra valendo 9,80 m/s2. Considere outro planeta com o 
dobro da massa e o dobro do raio médio da Terra. Neste 
caso, de acordo com a lei da gravitação, o módulo da 
aceleração da gravidade na superfície desse planeta, em 
m/s2, seria igual a:  
A) 2,45  
B) 4,90  
C) 9,80  
D) 19,6  
 

82. Observe, na figura a seguir, a representação de uma 
prensa hidráulica, na qual as forças F1 e F2 atuam, 
respectivamente, sobre os êmbolos dos cilindros I e II.   

 
 

Admita que os cilindros estejam totalmente preenchidos 
por um líquido.  O volume do cilindro II é igual a quatro 
vezes o volume do cilindro I, cuja altura é o triplo da 

altura do cilindro II.  A razão 
𝐹2

𝐹1
 entre as intensidades das 

forças, quando o sistema está em equilíbrio, corresponde 
a: 
A) 12 
B) 6 
C) 3 
D) 2 
 

83. Uma pessoa introduz um corpo num líquido, de modo 
que fique totalmente mergulhado. 
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De acordo com o texto e seus conhecimentos sobre 
hidrostática, é correto afirmar que:  
A) o corpo flutuará desde que sua densidade seja maior 
que a do líquido e, portanto, se seu peso for maior que a 
força de empuxo.  
B) o corpo afundará se sua densidade for maior que a do 
líquido e se seu peso for maior que a força de empuxo. 

C) o corpo só poderá permanecer na posição de equilíbrio, 
visto que foi totalmente submerso.  
D) o corpo tanto poderá afundar como flutuar, porém 
nunca irá permanecer em equilíbrio, já que a densidade 
do corpo nunca será igual à do líquido.  
 
84. Na figura a seguir está representado um sistema 
mecânico em equilíbrio estático. X é uma barra rígida 
cilíndrica e homogênea, P é um apoio fixo, Y é uma esfera 
de massa igual a 2,0 kg, pendurada na barra por um fio 
de massa desprezível. Considere g=10 m/s2. Qual é a 
massa da barra em quilograma? 

 
A) 2,0  
B) 0,5  
C) 3,0  
D) 4,0  

 
85. Ao misturarmos 300 g de água a 50 °C com 200 g de 
água a 10 °C, considerando o sistema isolado 
termicamente, obtém-se o seguinte valor para a 
temperatura de equilíbrio térmico: 
A) 31°C  
B) 32°C 
C) 33°C  
D) 34°C 
 
86. Em um laboratório são utilizados dois termômetros, 
um graduado na escala Celsius e outro na escala X. 
A relação entre essas duas escalas está indicada no 
gráfico abaixo.  

 
 
Considere que, ao se aferir a temperatura de uma 
substância com um dos termômetros, o valor encontrado 
foi 5 °C. Com o outro termômetro, essa temperatura, em 
graus na escala X, corresponde a: 
A) -25  

B) -10 
C) 5  
D) 15 
 

87. O piso de concreto de um corredor de ônibus é 
constituído de secções de 20m separadas por juntas de 
dilatação. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear do 
concreto é 12 · 10– 6 ºC–1, e que a variação de temperatura 
no local pode chegar a 50ºC entre o inverno e o verão. 
Nessas condições, a variação máxima de comprimento, 
em metros, de uma dessas secções, devido à dilatação 

térmica, é: 
A) 1,0 · 10–2  
B) 1,2 · 10–2  
C) 2,4 · 10– 4 
D) 4,8 · 10– 4 
 
88. A cada ciclo, uma máquina térmica extrai 45 kJ de 
calor da sua fonte quente e descarrega 36 kJ de calor na 
sua fonte fria. O rendimento máximo que essa máquina 
pode ter é de: 
A) 20%. 
B) 25% 
C) 75% 

D) 80% 
 
89. Um estudante deseja conhecer o raio de um espelho 
esférico. Ele posiciona um lápis de altura H a uma 
distância de 20 cm do espelho. A imagem que ele observa 
possui altura H/5 e mesma orientação do lápis. O 
estudante conclui que o raio do espelho esférico é, em 
módulo, igual a: 
A) 20 cm 
B) 15 cm 
C) 12 cm 
D) 10 cm 
 
90. Sabendo-se que o comprimento de onda da luz 

vermelha no vácuo é 600nm e que a velocidade da luz no 
vácuo seja 3.108 m/s. Qual será a frequência desta 
radiação? 
A) 2.1014 Hertz. 
B) 4.1014 Hertz. 
C) 5.1014 Hertz. 
D) 6.1014 Hertz. 

 
91. Três esferas idênticas, muito leves, estão penduradas 
por fios perfeitamente isolantes, em um ambiente seco, 
conforme mostra a figura. Em determinado instante, a 
esfera A (QA = 20 μC) toca a esfera B (QB = - 2 μC); após 
alguns instantes, afasta-se e toca na esfera C (Qc = - 6 
μC), retornando à posição inicial.  

 
Após os contatos descritos, as cargas das esferas A, B e C 
são, respectivamente, iguais a (em μC): 
A) QA = 1,5 QB = 9,0 QC = 1,5 
B) QA = 1,5 QB = 11 QC = 9,0 
C) QA = 2,0 QB = -2,0 QC = -6,0 
D) QA = 9,0 QB = 9,0 QC = 9,0 
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92. Complete as lacunas da frase a seguir: 
Quando uma carga elétrica é abandonada em ________ 
em uma região do espaço com potencial elétrico, ela 
adquirirá aceleração por causa da ação da/do ________, e 
a energia potencial _______ será transformada em energia 
_______. 
A) movimento; campo elétrico; gravitacional; elétrica 

B) repouso; força elétrica; elétrica; cinética 
C) repouso; força elétrica; mecânica; potencial 
D) equilíbrio; diferença de potencial; potencial; mecânica 
 
93. No circuito elétrico esquematizado abaixo os 
amperímetros ideais são colocados em série com os 
resistores. No primeiro resistor (R1=4,0 Ω), ele 
indica 10,0 A de corrente, enquanto no segundo resistor 
(R) a corrente medida vale 6,0 A. Para essa situação, 
deseja-se saber os valores da corrente no resistor de 2,0 
Ω, o valor da resistência (R) e o valor da força contra 
eletromotriz (ϵ), considerando todo o circuito como ideal. 

 
A) 4,0 A, 10,0 Ω e 52,0 volts; 
B) 4,0 A, 15,0 Ω e 42,0 volts; 
C) 2,0 A, 5,0 Ω e 26,0 volts; 
D) 2,0 A, 10,0 Ω e 26,0 volts; 
 
94. A figura mostra o circuito elétrico que acende a 
lâmpada de freio e as lanternas traseira e dianteira de 
um dos lados de um automóvel. Considerando que as 
três lâmpadas sejam idênticas, se o circuito for 
interrompido no ponto P, estando o automóvel com as 
lanternas apagadas, quando o motorista acionar os 
freios, 

 
A) apenas a lanterna dianteira se acenderá. 
B) nenhuma das lâmpadas se acenderá. 
C) todas as lâmpadas se acenderão, mas com brilho 
menor que seu brilho normal. 
D) apenas a lanterna traseira se acenderá. 
 

95. Um ímã e um bloco de ferro são mantidos fixos numa 
superfície horizontal, como mostrado nesta figura: 

 
 

Em determinado instante, ambos são soltos e 
movimentam-se um em direção ao outro, devido à força 
de atração magnética. Despreze qualquer tipo de atrito e 
considere que a massa m do ímã é igual à metade da 

massa do bloco de ferro. Sejam ai o módulo da aceleração 
e Fi o módulo da resultante das forças sobre o ímã. Para 
o bloco de ferro, essas grandezas são, respectivamente, 
af e Ff. Com base nessas informações, é CORRETO 
afirmar que: 
A) Fi = Ff e ai = af. 
B) Fi = Ff e ai = 2af. 

C) Fi = 2Ff e ai = 2af. 
D) Fi = 2Ff e ai = af. 
 
96. A figura representa os polos de um ímã e um feixe de 
elétrons penetrando no campo magnético deste ímã com 
velocidade V, perpendicularmente ao plano do papel. 
O feixe de elétrons deslocar-se-á segundo a orientação 
dada pela seta:  

 
A) I 
B) II 
C) III 
D) IV 
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