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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS
Esta é uma prova única contendo questões nas áreas do conhecimento de História, Geografia, 
Matemática, Língua Portuguesa, Física, Química, Biologia e Língua Estrangeira (Inglês ou 
Espanhol).

A marcação das respostas e a Redação só serão aceitas quando feitas com caneta esferográfica 
azul ou preta. NÃO use lápis.

A Folha de Respostas e a Folha de Redação são pré-identificadas. Confira os seus dados, em 
caso de divergência chame o Fiscal de Sala.

É responsabilidade do candidato o manuseio e marcação da Folha de Respostas e da Folha de 
Redação, qualquer marca adicional poderá anular a resposta ou redação.

CADERNO DE QUESTÕES

Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas, com 5 (cinco) alternativas cada e uma 1 

(uma) questão de Redação.

A prova objetiva cobrar o domínio do conhecimento, competências e habilidades do egresso do 

Ensino Fundamental.

FOLHA DE RESPOSTAS

Depois da conferência dos seus dados, assine a folha no campo indicado.

Não rasure a Folha de Respostas. Ela é única e não será substituída.

Leia, cuidadosamente, cada questão e marque a resposta (alternativa) desejada no campo da 
questão na Folha de Respostas.

Existe APENAS UMA alternativa correta para cada questão da prova.

FOLHA DE REDAÇÃO

Para o rascunho da redação utilize a página no final do caderno de questões.

O texto final da sua redação deve ser escrito com caneta esferográfica azul ou preta na Folha de 

Redação.

ATENÇÃO

O tempo de prova é de 4 horas e 30 minutos, ao final as Folhas de Respostas e Redação devem 
ser entregues ao Fiscal de Sala.

O candidato só poderá se retirar da sala após 1 hora do início da prova. 

O candidato só poderá levar o caderno de questões após 3 horas do início da prova. 





HISTÓRIA

Questão 01

(NOVAES, Carlos E. & LOBO, César. História do Brasil para 
Principiantes: 500 anos de idas e vindas, p.150, 2002)

A constituição do Brasil de 1824 impôs limites ao 

poder do Imperador, dividindo-o em Poder Executivo, 

exercido pelo Imperador, Poder Legislativo, exercido 

pelos Senadores e Poder Judiciário, exercido pelos 

Juízes. Em princípio, a ideia seria que não houvesse 

abuso de nenhuma parte. Porém, na mesma 

Constituição, promulgada em 1824, foi criado o Poder 

Moderador. Sobre essa modalidade de poder, é 

correto afirmar: 

A) Um poder exercido por D. Pedro I que lhe garantia 
totais direitos em decidir os rumos da política do 
Brasil.

B) O Poder Moderador só era exercido pelo 
Imperador, garantindo-lhe amplos poderes, 
superiores ao judiciário e ao legislativo.

C) Poder atribuído aos Regentes na ausência do 
Imperador D. Pedro I.

D) Era o Poder amplo exercido por D. Pedro I, que foi 
revogado por D. Pedro II, por este entender que tal 
forma de poder era abusiva ao Império.

E) O Poder Moderador tinha como característica uma 
forma de poder, que só era exercida pelo Imperador 
para decidir somente as questões religiosas.

Questão 02

Observe a charge dos presidentes Jânio Quadros, 
Tancredo Neves e Fernando Collor.

(NOVAES, Carlos E. & LOBO, César. História do Brasil para Principiantes: 
500 anos de idas e vindas, p.221, 2002)

Entre 1961 e 1992, a História da República Brasileira 

passa por muitas mudanças. Nesse período, tivemos 

um presidente que passou menos de um ano no 

poder, mudanças no sistema presidencial para o 

sistema parlamentar, passamos por 21 anos de 

Ditadura Militar e um processo de redemocratização 

com a volta de realizações de eleições diretas para 

presidente da República em 1989. A charge 

representa alguns dos acontecimentos da História do 

Brasil e de suas mudanças na República, sobre os 

quais é correto afirmar que:

A) o Governo Collor, 1990 – 1992 marcou a 
reabertura política do Brasil e a volta das eleições 
diretas para presidente, porém, com o processo de 
impeachment, conduziu, novamente, os militares ao 
poder.

B) com a renúncia de Jânio Quadros, os militares 
tomam o poder com a alegação de proteger a 
democracia da ameaça comunista.

C) a eleição de Tancredo Neves representou a 
redemocratização da política brasileira, apesar da 
eleição desse presidente ter sido de forma indireta, 
sem o voto da população em geral.

D) com a morte de Tancredo Neves, antes de sua 
posse como presidente, coube ao vice, José Sarney, 
tomar posse do cargo e aprovar projetos como a 
reeleição e o confisco do dinheiro em conta dos 
brasileiros.

E) a eleição de Tancredo Neves representou a vitória 

sobre todos os apoiadores do Regime Militar.
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Questão 03 

Com base na citação a seguir e em seus 

conhecimentos sobre o período colonial, assinale a 

alternativa correta.

Estimativas aproximadas indicam que, nos primeiros 

anos do século XVIII, o colégio jesuíta da Bahia 

contava com um acervo de três mil títulos; em 1760, 

com cerca de 15 mil volumes (e um número, portanto, 

menor de títulos). No mesmo ano, o colégio de Santo 

Alexandre no Pará, tinha dois mil volumes, e o de 

Vigia, no Grão-Pará e Maranhão, 1.010. Em 1775, a 

biblioteca do colégio do Rio de Janeiro contava com 

5.434 títulos.

As bibliotecas privadas eram, evidentemente, de 

porte muito menor. (...) 

(PIMENTA, João Paulo. “Literatura e condição colonial na América 

portuguesa (século XVIII)”. In: FRAGOSO, João e GOUVÊA, Maria de 

Fátima (Orgs.). O Brasil colonial 3, 1720-1821. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2014, pp. 604-605)

I. O Estado e a Igreja não tinham autoridade sobre a 
publicação e a circulação de escritos na América 
portuguesa.
II. A publicação de livros no Brasil só foi liberada pelo 
Estado no início do século XX, com a instauração do 
regime republicano e a superação das leis imperiais.
III. A expulsão dos jesuítas dos domínios portugueses 
é um dos marcos da história da instrução escolar na 
colônia.
IV. A inexistência de bibliotecas privadas e o caráter 
religioso das bibliotecas existentes são fatos, que 
indicam o baixo número de leitores na colônia.
V. Os colégios jesuítas, instalados na colônia, eram 
frequentados não apenas por jovens que buscavam a 
vida religiosa, mas também por quem buscava 
formação sólida para obter vaga em universidades 
portuguesas.

A) I e V

B) II e IV

C) II e V

D) III e V

E) IV e V

Questão 04 

Leia o trecho abaixo e  assinale a alternativa correta.

Ao recorrer à literatura, acadêmica ou jornalística, 
sobre o passado do futebol brasileiro, temos a 
impressão de estarmos sempre lendo os mesmos 
textos, com variações não significativas. Em quase 

toda a produção sobre a história do futebol brasileiro 

encontram-se três momentos narrativos integrados 

ou amalgamados, que falam da chegada do futebol 

inglês e elitista ao Brasil, da sua popularização e do 

papel central do negro nesse processo. O primeiro 

momento narra a chegada do futebol e enfatiza a 

segregação dos negros e dos pobres, o segundo 

relata suas lutas e resistências e o terceiro descreve a 

democratização, ascensão e afirmação do negro no 

futebol. 

(SOARES, Antônio Jorge. História e invenção de tradições no campo de 

futebol. In: Revista Estudos Históricos, vol. 13, nº 23, 1999, p. 119)

I. À afirmação do negro no futebol brasileiro não 
correspondeu a afirmação do negro na sociedade 
brasileira e isso se reflete na permanência do racismo 
no próprio futebol.
II. O futebol é um elemento cultural irrelevante ao 
entendimento da história da formação e do 
desenvolvimento da sociedade brasileira.
III. Nos primórdios de sua história no Brasil, o futebol 
era um esporte apreciado e praticado pelas elites.
IV. Apesar de ter atletas negros como Leônidas da 
Silva, Didi e Pelé entre seus maiores astros, o futebol 
brasileiro manteve-se como um dos focos de 
ocorrência do racismo.
V. A historiografia a respeito do futebol brasileiro não 
trata o racismo como um componente central ao 
entendimento do desenvolvimento desse esporte no 
país.

A) I, II e III

B) I, III e IV

C) I, II, III e IV

D) II, IV e V

E) III, IV e V

Questão 05

Leia o trecho abaixo e assinale a alternativa correta.

No dia 4 de julho [de 1941], os estudantes decidiram 

festejar o aniversário da independência dos Estados 

Unidos com uma gigantesca manifestação de rua a 

favor da entrada do Brasil na guerra contra o Eixo. A 

“Passeata Estudantil Antitotalitária”, que seria a 

primeira manifestação pública não autorizada desde 

a criação do Estado Novo, contava com o apoio 

discreto de Osvaldo Aranha, do interventor no estado 

do Rio e genro do presidente, Ernani do Amaral 

Peixoto, e do ministro interino da Justiça, Vasco  
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Leitão da Cunha. 

(MORAIS, Fernando. Corações sujos. A história da Shindo Renmei. 3ª ed. 

São Paulo, Companhia das Letras, 2011, p. 38. Adaptado.)

I. O período, referido no trecho, foi marcado pelo 
avanço das instituições liberais e democráticas no 
país.
II. O processo de tomada de posição brasileira na 
Segunda Guerra Mundial foi marcado pelas disputas 
dentro do governo Vargas entre simpatizantes do 
Eixo e simpatizantes dos Aliados.
III. O regime político vigente, àquele momento, no 
Brasil, foi instaurado em 1937 após a divulgação de 
um falso plano de revolução comunista, o Plano 
Cohen.
IV. A aproximação entre Brasil e EUA, no período, 
esteve enquadrada na chamada Política de Boa 
Vizinhança, que os EUA praticavam em relação aos 
países da América Latina.
V. O Brasil aderiu à Tríplice Aliança, como forma de se 
proteger do interesse alemão na base aérea de Natal.

A) I, II e III

B) II, III e IV

C) I, III e V

D) II, III e V

E) III, IV e V

GEOGRAFIA

Questão 06

De acordo com a análise da figura, a seguir, e seus 

conhecimentos acerca do fenômeno das secas e os 

aspectos geográficos do Estado da Bahia, assinale a 

afirmativa correta. 

Disponível em: <http://www.defesacivil.ba.gov.br/?page_id= 491 . Acesso 

em: 13 de outubro de 2014.

>

A) A seca, ocorrida ao longo dos últimos anos, está 
associada ao aumento do uso da água nas cidades 
baianas, situadas fora do semiárido.

B) O fenômeno das secas no Estado da Bahia se 
agravou devido à intensificação dos diversos usos e 
interesses políticos e econômicos, sendo 
potencializado, pela elevada quantidade de chuva, 
ocorrida, nos últimos anos no semiárido.

C) A crise no abastecimento de água na Bahia 
demonstrou o sucesso das grandes obras hídricas de 
investimento público/privado para o combate à seca 
no semiárido.

D) O fenômeno das secas, associado aos problemas 
socioambientais do Estado da Bahia, foi agravado 
pela falta de controle no uso da água, o escasso 
investimento em infraestrutura hídrica e a 
necessidade de implantar políticas públicas voltadas 
para a convivência com o semiárido. 

E) O Semiárido, que ocupa grande parte do território 
baiano, é marcado por diversos conflitos de interesse 
no uso da água, fato inexpressivo no restante do 
estado. 

TEXTO 1

MUDANÇAS CLIMÁTICAS, CAMADA DE 

OZÔNIO E GOVERNANÇA GLOBAL

Um resfriamento global, com invernos rigorosos mais 

frequentes e má distribuição de chuvas, é esperado 

nos próximos 20 anos, em vez do aquecimento global 

antropogênico (AGA), alardeado pelo Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC). 

O AGA não passa de uma hipótese sem base 

científica sólida e suas projeções do clima futuro, 

feitas com modelos matemáticos, são meros 

exercícios acadêmicos, inúteis quanto ao 

planejamento do desenvolvimento global. [...]. 

M O L I O N ,  L u i s  C a r l o s  B a l d a c i e r o .  D i s p o n í v e l  e m :  

<http://www.icat.ufal.br . Acesso em: 25 de setembro de 2014. 

Questão 07

Com base no Texto I, assinale a alternativa correta 

sobre as relações clima x organização do espaço, a 

partir do dilema sobre o aquecimento global. 

A) O aquecimento global antropogênico é 
caracterizado pelo aumento das emissões de gases 
estufa pelas indústrias e pelos automóveis e 

2
independe das emissões de CO  por parte dos 
vulcões.

>
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B) As projeções sobre o aquecimento global 
antropogênico, indicado no texto, se referem à 
diminuição das temperaturas ocorridas nas grandes 
cidades brasileiras.

C) O aquecimento/resfriamento está associado a 
uma gama de processos antrópicos e naturais e estão 
conectados também com as emissões de CO2 dos 
vulcões, ao longo da história da Terra, os quais não 
podem ser previstos pelos modelos matemáticos.

D) O aquecimento global antrópico somente 
interessa às grandes cidades, pois são nelas em que 
se concentram as elevadas intensidades de poluição 
atmosférica e degradação ambiental.

E) Ao nível global, o resfriamento ou aquecimento do 
clima possui relação direta com o derretimento das 
geleiras, pois as mesmas ocorrem apenas no 
hemisfério norte, por conta de ser este mais 
industrializado. 

Questão 08

Com base na Reforma Agrária e Agricultura no Brasil, 
analise a figura abaixo e assinale a alternativa 
correta.

Disponível em: <https://brasiledesenvolvimento.wordpress.com>. 
Acesso em: 25 de setembro de 2014.

I – A reforma agrária no Brasil é uma luta dos 
movimentos sociais e possui, como bandeira, a 
necessidade de democratizar o acesso à terra.

II – As elites fundiárias concentraram poder político e 
econômico, por meio da posse da terra, de forma 
negociada, com os povos tradicionais. 

III – A agricultura familiar está associada à reforma 
agrária, pois produz alimentos, luta pela redução na 
utilização de agrotóxicos e pela democratização do 
acesso à terra. 

IV – Os latifundiários do Brasil apoiam a reforma 
agrária, pois esta possibilita o aumento na produção 
de alimentos e a redução do trabalho escravo.

V - O MST é um movimento de luta pela terra, que 
busca a reforma agrária para beneficiar os 
movimentos sociais, bem como as elites fundiárias 
brasileiras. 

A) I e V 

B) I, II e III

C) I e III

D) II, III e IV

E) Todas estão corretas

Questão 09

Disponível em: blogdosimao.blogosfera.uol.com. br. Acesso em: 25 de 

setembro de 2014

A figura acima faz referência à crise da água em São 
Paulo. A partir dos conhecimentos sobre o assunto e 
a realidade do espaço urbano no Brasil, marque a 
alternativa correta.

A) Devido aos baixos níveis dos reservatórios, uma 

das soluções para enfrentar a crise da água em São 

Paulo, tem sido o bombeamento do chamado volume 

morto, que fica acima do nível das comportas.

B) Dentre os principais problemas ambientais que 

afetam grandes regiões metropolitanas no Brasil, 

estão a falta de água, a ausência de saneamento 

básico, os abalos sísmicos, as ilhas de calor e a 

inversão térmica.

C) A Região Metropolitana de São Paulo é cortada 

pela bacia do Alto Tietê, que tem sido utilizada para 

abastecer a maioria das residências, nesse momento 

de crise, devido à boa qualidade das suas águas, da 

nascente à foz.

D) A atual crise da água na grande São Paulo, é 

resultado, apenas, do longo período de seca e da 

concentração populacional de mais de vinte milhões 

de habitantes.
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Questão 10

Leia o fragmento, a seguir:

Podemos considerar os conflitos geopolíticos que se 
projetam para o século XXI - mas que são herança do 
anterior - como algo paradoxal. Dizemos isto por ser 
justamente neste final/início de século – marcado 
pela "globoimperialização" da Economia e da Cultura 
Ocidental, mas, principalmente, pela Política do 
Estado Moderno (Ocidental), pela tecnologização 
das relações micro-sociais e do trabalho (e sua 
precarização, principalmente nos chamados "países 
periféricos" e "semiperiféricos" como o Brasil, mas 
que também vem atingindo países centrais), pela 
Genética, pela instantaneização da Informação, pela 
impostura do "pensamento único" neoliberal e da 
planetarização do poder das megaempresas – que, 
justamente, eclodiram, por todo o mundo, os mais 
diferentes conflitos, tanto em sua forma, como em seu 
conteúdo – mesmo que em seu bojo sempre 
apareçam as motivações do Poder e do Território. 

(

A respeito dos Conflitos e do desenho da Geopolítica 
Mundial, nesse início do século XXI, indique o que for 
correto.

A) Na nova ordem mundial, o terrorismo, enquanto 

ação pontual, é o contraponto ao poder dominante, 

como presença ameaçadora e difusa, agindo de 

forma imprevisível e disseminando o medo.

B) O conceito de Território, enquanto categoria de 

análise espacial, é fundamental para o entendimento 

das relações de poder que orientam a atuação das 

potências hegemônicas contemporâneas, nascidas 

com o fim da Segunda Guerra Mundial.

C) A formação de uma grande coalizão mundial, entre 

todos os países, objetiva combater a ideologia 

fundamentalista de aniquilação do mundo ocidental e 

provoca uma incessante guerra, com vistas a 

interesses geopolíticos e econômicos.

D) O equilíbrio do poder geopolítico mundial, na 

atualidade, aponta para o declínio da hegemonia 

norte-americana, tendo em vista a ascensão de 

potências econômicas, advindas, sobretudo, do 

grupo de países emergentes.

E) A maioria dos conflitos armados, atualmente, se 

concentra em países desenvolvidos e estão 

relacionados com o aumento da xenofobia, 

intensificada a partir do aumento, sem precedentes, 

de imigrantes refugiados nesses países.  

SARTORI, Giovanni. La sociedad multiétnica. Pluralismo, 
multiculturalismo y extranjeros. Madrid: Editorial Taurus, 2001.)

MATEMÁTICA

Questão 11

Um jogador de futebol chuta uma bola em direção ao 

gol, e a mesma descreve uma trajetória parabólica. 

Supondo que, no instante do chute, a bola esteja na 

origem de um sistema de coordenadas cartesianas e 

que percorra uma distância de 6 m na horizontal até 

atingir o chão, conforme a figura a seguir; e sabendo-

se que a altura máxima atingida pela bola durante a 

trajetória foi de 3 m, pode-se dizer, então, que a 

função quadrática que representa essa trajetória é:
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Questão 12

Na eleição do 1º turno de 2014, tivemos 11 

candidatos à presidência, 7 candidatos ao governo da 

Bahia e 7 candidatos ao senado pela Bahia. Cada 

cargo dispôs de somente uma vaga. O número total 

de combinações para o resultado da eleição desses 

três cargos é igual a:

A) 396

B) 385

C) 490

D) 462

E) 539

Questão 13

Considere 8 pontos no espaço A, B, C, D, E, F, G e V, 

sendo que apenas sete deles, distintos entre si, estão 

sobre uma circunferência. O ponto V está fora do 

plano que contém a circunferência. O número de 

pirâmides de base hexagonal, que podem ser 

formadas com vértices, nesses pontos, é igual a:

A) 7

B) 8

C) 18

D) 22

E) 35

Questão 14

oCerto produto químico é aquecido a partir de -8 C e, 
o em seguida, é resfriado. Sua temperatura T ( C) varia 

com o tempo t, em minutos, de acordo com a função 

de segundo grau representada abaixo. A temperatura 
o do produto atingiu 0 C em 1 minuto e em 2 minutos a 

temperatura atingiu 6º C. 

De acordo com as informações acima, é correto 

afirmar que a temperatura do produto esteve maior ou 

igual a 0º C, durante exatamente: 

A) 6 minutos e 30 segundos.

B) 7 minutos.

C) 7 minutos e 20 segundos.

D) 8 minutos.

E) 8 minutos e 30 segundos.
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Questão 15

Um tanque em formato esférico está completamente 
cheio, com 36π m³ de óleo. Uma bomba, com vazão 
de 6L por segundo, retira todo o óleo desse tanque e o 
transfere para um outro tanque em formato de um 
cilindro circular reto, de diâmetro 8m. Com base 
nessas informações, e desprezando a espessura dos 
materiais com os quais os tanques são feitos, é 
correto afirmar que:

A) o tanque cilíndrico deverá ter, no mínimo, 2m  de 
altura para que receba todo o óleo na 
transferência.

B) o tempo gasto na transferência é inferior a 5 horas.

C) o raio do tanque esférico é igual a 4m.

D) o tanque cilíndrico deverá ter, no mínimo, 2,25m  
de altura para que receba todo o óleo da 
transferência.

E) são necessárias, no mínimo, 8 horas para a 
transferência de todo o óleo.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1 (Questões de 16 a 18)

Quando Bauer, o de pés ligeiros, se apoderou da 

cobiçada esfera, logo o suspeitoso Naranjo lhe partiu 

ao encalço, mas já Brandãozinho, semelhante à 

chama, lhe cortou a avançada. A tarde de olhos 

radiosos se fez mais clara para contemplar aquele 

combate, enquanto os agudos gritos e imprecações 

em redor animavam os contendores. A uma investida 

de Cárdenas, o de fera catadura, o couro inquieto 

quase se foi depositar no arco de Castilho, que, com 

torva face, o repeliu. Eis que Djalma, de aladas 

plantas, rompe entre os adversários atônitos e 

conduz a sua presa até o solerte Julinho, que a 

transfere ao valoroso Didi, e este, por sua vez, a 

comunica ao belicoso Pinga. A essa altura, já o 

cansaço e o suor chegam ao joelho dos combatentes, 

mas o Atrida enfurecido, como o leão, que fiado na 

sua força, colhe no rebanho a melhor ovelha, 

rompendo-lhe a cerviz e despedaçando-a com fortes 

dentes, para, em seguida, sorver-lhe o sangue e as 

entranhas – investe contra o desprevenido Naranjo e 

atira-o sobre a verdejante relva calcada por tantos 

pés celestes. Os velozes Torres, Madrida e Avellan 

quedam paralisados, tanto o pálido temor os domina, 

e é quando o divino Baltazar, a quem Zeus infundiu 

sua energia e destreza, arremete com a submissa 

pelota e vai plantá-la, qual pomba mansa, entre os 

pés do siderado Carbajal.

Assim, gostaria eu de ouvir a descrição do 

jogo entre brasileiros e mexicanos, e a de todos os 

jogos: à maneira de Homero. Mas o estilo atual é 

outro, e o sentimento dramático se orna de termos 

técnicos.

(Adaptado de Carlos Drummond de Andrade, Quando é dia de futebol. 

Rio: Record, 2002.)

Questão 16

O trecho acima narra uma parte do jogo entre Brasil e 

México pela copa do mundo de 1954, que aconteceu 

na Suíça. Nesse jogo, a seleção brasileira venceu os 

mexicanos pelo placar de 5 a 0. Considerando que a 

expressão “à maneira de Homero” (l.30) significa que 

o texto apresentado narra no estilo épico, tradicional 

do período clássico greco-romano, assinale a 

alternativa que contém, numa linguagem mais 

próxima do discurso futebolístico atual, a descrição 

correta de como termina a narração dessa parte do 

jogo: 
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A) Baltazar, atacante da seleção brasileira, bate uma 

falta e a bola entra no ângulo do gol do goleiro 

adversário. Gol do Brasil!

B) Baltazar bateu uma falta e a bola entrou por entre 

as pernas de Carbajal, o goleiro da seleção 

mexicana. Gol do Brasil!

C) O Brasil faz uma bela jogada que começa com a 

recuperação da bola e é finalizada com um belo 

chute do atacante Baltazar que vai acabar nos pés 

do goleiro Carbajal da seleção mexicana. Grande 

defesa!

D) Após uma jogada dura de um dos seus 

companheiros que consegue recuperar a bola 

para a equipe brasileira, o atacante Baltazar, 

habilidoso e veloz, domina-a e a atira, colocando-a 

entre as pernas de Carbajal, goleiro do México. 

Lindo gol do Brasil!

E) Depois de uma falta violenta, não marcada pelo 

juiz, Baltazar, muito veloz e habilidoso, carrega a 

bola, fazendo-a alcançar as redes, passando no 

ângulo das traves do goleiro da seleção mexicana. 

Um Golaço!

Questão 17

Assinale a alternativa em que o termo em destaque é 

o núcleo do grupo nominal apresentado.

A) “o de pés ligeiros” (l.1)

B) “cobiçada esfera” (l.2)

C) “suspeitoso Naranjo” (l.2)

D) “o couro inquieto” (l.8)

E) “submissa pelota” (l.25-26)

Questão 18

Assinale a alternativa em que o termo em destaque 

expressa a ideia de causa.

A) “Quando Bauer, o de pés ligeiros, se apoderou da 
cobiçada esfera”. (l.1-2)

B) “logo o suspeitoso Naranjo lhe partiu ao encalço”. 
(l.2-3)

C) “enquanto os agudos gritos e imprecações em 
redor animavam os contendores”. (l.6-7)

D) "A essa altura, já o cansaço e o suor chegam ao 
joelho dos combatentes”. (l.14-15) 

E) “Os velozes Torres, Madrida e Avellan quedam 
paralisados, tanto o pálido temor os domina”. (l.22-
23)

Questão 19

TEXTO 2

A maior diferença de um profissional técnico para 

outro com formação acadêmica tradicional é a 

prática. Os formandos em universidades possuem 

um conhecimento muito teórico e genérico sobre 

muitas faixas de atuação, enquanto os que se 

especializam, já saem preparados para executar as 

atividades no dia a dia das empresas em determinado 

foco. “É possível perceber uma demanda por 

profissionais com formação técnica em diversas 

áreas, entre elas: Tecnologia da Informação, Indústria 

em geral, Construção Civil e Meio Ambiente. Em 

todas as áreas, as necessidades estão voltadas para 

profissionais que tenham visão prática e capacidade 

de se atualizarem com rapidez”, indica Tiago Sereza, 

gerente de integração da Catho Educação Executiva.

Profissionais técnicos em alta no mercado de trabalho|Portal Carreira & 
S u c e s s o .  A u t o r :  C a i o  L a u e r .  D i s p o n í v e l  
e m : < h t t p : / / w w w. c a t h o . c o m . b r / c a r r e i r a - s u c e s s o / s e m -
categoria/profissionais-tecnicos-em-alta-no-mercado-de-trabalho>. 
Acesso em: set. 2014. (Adaptado).

Sobre o referido texto, é correto afirmar que:

A) o autor expressa seu sentimento em relação a um 
perfil profissional.

B) o autor induz o leitor a seguir uma determinada 
carreira profissional.

C) o autor chama a atenção para profissões mal 
remuneradas.

D) o autor trata de noções e informações conceituais 
acerca de uma determinada carreira profissional.

E) o autor procura sugerir, ao leitor, pontos 
importantes para uma boa formação técnica 
profissional.

Questão 20

Os diferentes gêneros textuais assumem 
configurações determinadas em termos formais e 
também em relação ao conteúdo que veiculam. 
Sendo assim, observe o texto abaixo e assinale a 
alternativa adequada.

Página 08



TEXTO 3

Disponível em: <http://wp.clicrbs.com.br/guarda-sol/tag/ radar/ 
?topo=98,2,18,,,15>. Acesso em: set. 2014.

O referido texto pretende:

A) definir regras de comportamento social pautadas 
no combate a atos pecaminosos na vida na terra.

B) defender a importância do conhecimento das leis 
de trânsito.

C) influenciar o comportamento, por meio de apelo 
que visa à conscientização sobre a importância de 
respeitar os limites de velocidade.

D) facilitar o uso de veículos de locomoção.

E) questionar o fato de o homem estar morrendo 
muito cedo.

FÍSICA

Questão 21

O gráfico abaixo indica a velocidade de um avião, 

medida por um sensor durante um trecho do voo.

Com base no gráfico mostrado acima, a distância 

total percorrida pelo avião, em metros, é igual a:

5
A) 6,2x10  

6
B) 1,3x10  

6
C) 2,0x10  

6
D) 2,2x10  

5
E) 4,0x10

A) 4257 

B) 1280 

C) 7843 

D) 7960 

E) 8110

Questão 22

Uma ferramenta especial, utilizada para 

ensaios mecânicos numa fábrica, é feita de uma liga 

metálica composta de 14,0 kg de ferro, 1,8 kg de 

níquel e 4,2 kg de cromo. Considere as densidades 
3do ferro, do níquel e do cromo iguais a 8,0 g/cm , 9,0 

3 3g/cm  e 7,0 g/cm , respectivamente. Se o seu volume 

final for igual à soma dos volumes parciais, o valor da 
3

densidade desta ferramenta, em kg/m  será de 

aproximadamente:

Questão 23

Dentro de um laboratório, que possui um acelerador 

de partículas, um elétron entra com energia cinética 
-16

E =4,0x10 J em uma região extensa sob um campo c

elétrico uniforme. A intensidade do campo elétrico 
4 

dentro desta região é E = 5,0 x 10 N/C. A trajetória que 

o elétron descreve nessa região é retilínea, paralela à 

direção do campo elétrico existente. Após atravessar 

uma distância d, o elétron inverte o sentido do seu 

deslocamento devido à ação do campo elétrico 

presente. Sabendo-se que a massa do elétron é 
-31 -19 

m=9,1x10 kg e que sua carga é q =1,6x10 C, a 

distância d em metros percorrida pelo elétron foi de:

A) 0,02 
B) 2,0 
C) 5,0 
D) 0,05 
E) 0,03
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Questão 24

Um sistema massa-mola é posto para oscilar, numa 

superfície horizontal sem atrito, realizando um 

movimento harmônico simples (MHS), de modo que 

sua posição no tempo obedece à equação no S.I.:

Quando o tempo de oscilação for de 4,0 s, sua 

posição será igual a:

 

A) 9,0

B) 7,0

C) 5,0

D) 2,0

E) 0,0

Questão 25

Num experimento sobre medidas elétricas, visando  

aplicar as leis de Kirchoff, foi montado o circuito 

elétrico da figura acima, no qual circula uma corrente 

elétrica contínua 'i', em Àmpere. Ao medir a d.d.p. em 

volts, entre os pontos A e B foi encontrado valor 

aproximado de:

A) 3,1

B) 3,2

C) 4,1

D) 4,2

E) 5,1

QUÍMICA

Questão 26 

Os bolos crescem devido a uma reação que forma 

gás. O ácido e o bicarbonato de sódio no fermento em 

pó produzem o gás dióxido de carbono. Além disso, 

recentemente, cientistas brasileiros descobriram um 

pó capaz de reter o dióxido de carbono (gás estufa) da 

atmosfera. A ligação existente entre os átomos do 

dióxido de carbono e as forças intermoleculares, que 

unem as moléculas desse composto é,  

respectivamente:

A) covalente apolar - forças de Van der Waals
B) covalente apolar - atração dipolo induzido-dipolo     
induzido
C) covalente polar - ligações de hidrogênio
D) covalente polar - forças de Van der Waals
E) covalente polar - atração dipolo-dipolo

Questão 27 

A combustão completa de 0,20 mol de um composto 

orgânico X constituído de carbono, hidrogênio e 

oxigênio gastou 0,60 mol de oxigênio‚ e produziu 17,6 

g de dióxido de carbono e 10,8 g de água como 

representado pela equação química abaixo:

X(l) + O (g) ↔ CO (g)  + H O(v)2 2 2

O composto orgânico X poderá ser

A) CH OH3

B) CH CHO3

C) C H OH2 5

D) CH COCH3 3

E) HCOOH

Questão 28

O processo de Haber-Bosch para obter amônia 

recebeu este nome devido aos seus criadores: Fritz 

Haber (1868 – 1934) e William Carl Bosch (1874 – 

1940), no processo estipulado por eles, a amônia é 

produzida a altas temperaturas (500° C e pressão de 

200 atm). Como se vê, a temperatura e pressão são 

altíssimas, o que permite obter o produto: a amônia, 

que pode ser usada como fertilizante para a 

agricultura ou, ainda, para diminuir a acidez do solo.

N (g) + 3 H (g) ↔ 2 NH (g)      ∆H = -92,0 KJ2 2 3
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Assinale o que for correto sobre o processo descrito 

acima:

A) A reação é endotérmica.
B) Para se formar um mol de NH , há liberação de 3

40 KJ.
23

C) Para se formar 6,02 x 10  moléculas de NH , 3

são liberados 46.000 Joules.
D) 28 g de N  combinam com 6 g de H  , formando 2 2

34 g de NH  e liberam 40.000 Joules.3

E) A decomposição de 17g de NH  libera 46,0 KJ. 3

Questão 29

O Acrilato de Butilo ou Acrilato de n-Butilo é um 

composto químico orgânico, líquido, de coloração 

incolor, do grupo dos  e também um 

 de . Tem ponto de ebulição e 

fusão de 148ºC e – 64ºC, respectivamente. Sua 

fórmula estrutural é a seguinte:

Ele é utilizado, principalmente, na fabricação de 

fibras sintéticas e na polimerização de dispersões 

aquosas para utilização em fraldas descartáveis.

Sabendo disto, a sua massa molar é:

A) 129,7 g/mol

B) 132,0 g/mol

C) 128,0 g/mol

D) 129,0 g/mol

E) 127,0 g/mol

Questão 30

O Cobre (Cu) tem o Z=29 e A=63,6 u. À temperatura 
ambiente, o Cobre encontra-se no estado sólido. 
Está classificado como metal de transição, 
pertencente ao grupo 11 (1B) da Classificação 
Periódica dos Elementos e é um dos metais mais 
importantes, industrialmente, de coloração 
avermelhada, dúctil, maleável e bom condutor de 
eletricidade.

+1Sabendo disto, a distribuição eletrônica do Cu , de 
acordo com o Diagrama de Linus Paulling, é igual a:

2 2 6 2 6 10
A) 1s  2s  2p  3s  3p  3d .

2 2 6 2 6 2 2 6
B) 1s  2s  2p  3s  3p  3d  4s  4p .

2 2 6 2 6 2 6 2
C) 1s  2s  2p  3s  3p  4s  4p  5s .

2 2 6 2 6 2 8
D) 1s  2s  2p  3s  3p  4s  3d .

2 2 6 2 6 2 10
E) 1s  2s  2p  3s  3p  4s  3d .

ésteres acrílicos

éster ácido carboxílico

BIOLOGIA

Questão 31

A diversidade de seres vivos é de grande 
complexidade, a qual se expressa em um leque 
amplo de formas de vida e de diferentes aspectos 
funcionais. Em variados seres vivos, tais como 
plantas, algas e protozoários, ocorre o fenômeno 
reprodutivo chamado de alternância de geração. 

 O processo de alternância de gerações significa 

que no ciclo de vida de alguns seres vivos, alternam-

se gerações de indivíduos multicelulares haploides e 

diploides.

Neste processo de alternância de geração, não há 

vantagens aparentes, apenas desvantagens, como 

exemplo, maior gasto energético.

 Nas plantas, a produção de grande quantidade de 

esporos (diploides) em uma das gerações, gera um 

desgaste muito intenso na planta mãe, que acaba 

morrendo.

 Nos seres procariontes não ocorre este tipo de 

ciclo reprodutivo.

Dentre as proposições, relativas ao processo de 
alternância de geração, assinale: 

A) se somente I estiver correta.
B) se somente I e III estiverem corretas.
C) se somente I, III e IV estiverem corretas.
D) se somente I e IV estiverem corretas.
E) se todas estiverem corretas.

Questão 32

Mulheres, ao ficarem grávidas, desenvolvem vários 
sintomas. Desta forma, é muito comum, durante os 
primeiros meses de gestação, algumas mulheres 
sentirem enjoo. Uma explicação coerente para este 
fato deve-se:

A) à produção do hormônio Gonadotrofina Coriónica 
Humana (HCG) responsável por ordenar ao ovário 
que produza estrogênio e progesterona.
B) ao aumento excessivo de glândulas secretoras de 
hormônios no estômago da mulher.
C) à diminuição do processo digestivo da mulher 
devido ao grande gasto energético com a gravidez.
D) à produção de dois novos hormônios importantes 
para o desenvolvimento embrionário, a adrenalina e a 
insulina.
E) à diminuição abrupta na produção dos principais 
hormônios sexuais femininos, o estrogênio e a 
progesterona.

I-

II-

III-

IV-
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Questão 33

A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, 
causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, 
mais conhecida como bacilo Koch. Dados atuais 
demostram que o Brasil ocupa o décimo sexto lugar 
em números de casos com infectados, sendo 
notificados cerca de 80 mil novos casos por ano e 
altas taxas de mortalidade. Somente na cidade do 
Salvador, em 2013, foram notificados cerca de 2.600 
novos casos. Contudo, esta doença possui cura, cujo 
tratamento dura seis meses, e é feito com 
antibióticos, possuindo eficiência próxima a 100%, se 
seguido, corretamente, como recomendado pelos 
médicos. No entanto, se houver abandono do 
tratamento antes do término recomendado – situação 
muito comum – gera o surgimento de bactérias 
resistentes aos antibióticos utilizados no combate à 
doença. Desta maneira, surge a forma mais perigosa 
da tuberculose, a multirresistente, que triplica o 
tempo de tratamento. 

De acordo com o texto sobre a tuberculose, que 
processo biológico altera o cenário, favorecendo a 
colonização por bactérias resistentes aos 
antibióticos? Assinale a afirmativa correta:

A) Especiação, processo de surgimento de novas 

espécies mais fortes.

B) Reprodução, processo de surgimento de novos 

indivíduos.

C) Seleção natural, processo de adaptação de 

indivíduos ao ambiente ao longo de diversas 

gerações. 

D) Evolução, processo de melhoria de características 

novas nos organismos.

E) Competição, processo de combate entre seres 

vivos mais fortes e mais fracos.

Questão 34

Observe as afirmações abaixo e, em seguida, 
marque a alternativa correta.

I. Uma espécie, que apresenta reprodução sexuada, 
transfere para a sua prole, as características 
adquiridas ao longo da vida, por meio da linhagem de 
células somáticas.
II. A transferência horizontal de genes é um 
mecanismo, que aumenta a variabilidade genética 
nas bactérias que fazem conjugação.

III. A teoria sintética da evolução pressupõe que a 

seleção natural induza mutações nas populações 

naturais e que tais mutações possam conferir 

maiores chances de sobrevivência e reprodução aos 

seus portadores.

IV. A teoria da evolução, proposta por Darwin, 
enfrentou certa oposição, dentre outros fatores, por 
não apresentar mecanismos convincentes de 
variabilidade e herdabilidade nas populações 
biológicas.
V. O legado da genética e do registro fóssil fornece 
um grande avanço à compreensão da história 
evolutiva dos seres vivos.

São verdadeiras as opções:

A) I, II e III
B) II, III e V
C) I, IV e V
D) II, III, IV e V
E) II, IV e V

Questão 35

Disponível em: <http://www.ceplac.gov.br/radar/Artigos/ artigo23 
_arquivos/image006.jpg>. Acesso em: 20/09/2014.

Observe a figura acima. Ela demonstra o processo de 
sucessão ecológica em um ecossistema terrestre. 
Sobre a evolução desse conceito e como é hoje 
compreendido, é correto afirmar que:

A) Uma comunidade, que atinge o seu clímax, tem 
altos níveis de produtividade primária, cujas espécies 
representantes são, preferencialmente, integrantes 
do grupo das arbóreas e dos grandes mamíferos.
B) O clímax, em uma dada comunidade biológica, não 
implica ausência de dinamismo, o que dá a chance de 
que haja núcleos nessas comunidades, onde os 
estágios sucessionais possam ser verificados, o que 
pode acontecer com a abertura de uma clareira.
C) Em uma comunidade clímax, as espécies 
alcançam um alto nível de organização espacial e o 
fluxo gênico se dá entre membros desse único 
espaço geográfico.
D) Populações distintas promovem uma fraca rede de 
interações, quando as comunidades alcançam seu 
clímax.
E) Nos estágios iniciais de sucessão ecológica, as 
espécies pioneiras são pertencentes ao grupo das 
monocotiledôneas, as quais têm maior facilidade de 
recrutamento em ambientes de baixa produtividade. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS

TEXT 1

Chinese City Creates a Cell Phone Lane for 
Walkers
By Bill Powell – 9/17/14 at 10:34 AM

Talk about an accident – or accidents – waiting to 
happen: in Chongqing, a sprawling city in central 
China, authorities have set up a “cell phone lane.” No, 
it's not quite as bad as it sounds: this is not a lane for 
drivers with their heads down pecking away on their 
phones instead of keeping their eyes on the road. The 
Chongqing cell phone lane is on a street heavily 
trafficked by pedestrians – a lane where people 
focusing on their phones can stroll without running 
into anyone NOT holding a phone. They can only run 
into each other.

The point of this remains elusive. Is it public safety? 
How a dedicated walking lane – for people with their 
heads down preoccupied with their phones – makes 
anyone safer is a little fuzzy. Maybe the idea was 
hatched at one of the cell phone makers competing 
frantically for the world's biggest market for handsets, 
with Samsung and Apple trying to fend off Huawei, 
Lenovo and a host of other domestic competitors. If 
you can get people to bump into each other and drop 
their phones maybe replacement sales go up?

Chongqing city officials couldn't be reached for an 
explanation, and a local journalist contacted by 
Newsweek said she had walked on the street over the 
weekend and found a lot of cell phone users were 
ignoring the demarcated lane. Which brings up the 
problem of enforcement. Is the municipality of 
Chongqing going to set up a branch of cell phone 
police to write tickets to anyone straying into the 
wrong lane? Maybe they can be like the religious 
police in Saudi Arabia, who roam the streets looking 
for women not adorned in full burqa and other such 
travesties. (Though presumably cell phone 
jaywalkers would not be caned for their offense.)

Available in: <

>.  Access on:  

09/19/2014.

Questão 36

Which of the propositions below shows an idea 
contained in the text?

A) The author believes the cell phone lane will 
increase the number of accidents in Chongqing.
B) With the cell phone lane, the authorities of 
Chongqing expect that people using their cell phones 
will no longer run into the ones not using it.
C) The cell phone lane was created aiming at public 
safety.

http://www.newsweek.com/chinese-city-
creates -cell-phone-lane-walkers-271102

D) The cell phone lane was conceived by Samsung 

and Apple in order to compete with other cell phone 

makers such as Huawei and Lenovo.

E) The police of Chongqing is going to make sure 

people using cell phones are walking on the right lane.

Questão 37

Mark the sentences below true (T) or false (F). 
Then, check the only alternative that is correct:

I. as bad as (l.4), safer (l.15) and biggest (l.17) are 

examples of adjectives in the comparative form.

II. In the sentence "authorities have set up a "cell 

phone" lane." (l.3), have is the main verb.

III. The excerpt " she had walked on the street over the 

weekend …" (l.24-25) is in the Past Perfect Tense.

IV. The subject pronoun they (l.30) refers to the 

municipality of Chongqing.

V. The relative pronoun who (l.31) refers to the 

religious police in Saudi Arabia.

A) V, F, V, F, F

B) V, V, F, F, V

C) F, V, F, V, F

D) F, F, F, V, V

E) F, F, V, F, V

Questão 38

Analyze the following cartoon and the propositions 
that follow it. Then, check the alternative that shows 
the main ideas present in it:

TEXT 2

Available in: <http://www.cagle.com/2014/09/young-drivers-and-road-

signs/>. Access on:  09/19/2014.

I. Youth is a time to have fun and enjoy life.
II. The great amount of advertising present on streets 

can be distracting to drivers.
III.  Alcohol advertising is especially noticed by young 

drivers .
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IV. There is a hypocritical relationship between the 

advertising industry and the campaigns against 

drinking and driving.

A) I and II

B) II and IV

C) III and IV

D) I, II and III

E) I, III and IV

TEXT 3

Make a kite

Kites were more than toys. They were very important 

tools in ancient China. Kites were used in 

construction. Materials were lifted with a kite. Kites 

A v a i l a b l e  i n :  < h t t p : / / w w w . w a l l p a p e r h d w o r l d . c o m /  

search/?q=KITE&galleryPage=3>. Access on: 26.09.14

were used in battles as well. Messages attached to 
kites were flown over enemy lines until they reached 

their aliens, and then the lines were cut, and the kites 

and the messages fell to the soldiers below. Kites with 

hooks and bait were used for fishing. Kites were even 

fitted with whistles to make musical sounds while 

flying.

Listed below are simple directions for making a kite. 

While a kite made in this way may fly, it will not be very 

durable. The purpose is to make a very colorful kite 

that might be similar to one made by the ancient 

Chinese. Directions for more durable and more 

sophisticated kites can be found in craft books.

Materials:

· Large sheet of construction paper

· String

· Paint

· Tissue or crepe paper

Directions:

Fold the construction paper in half; Cut out the shape 
of your kite. You might choose the shape of a butterfly, 
bird, or dragon; Color your kite with watercolors or 
finger paint; When dry, tie the string to one end and 
attach tissue paper scraps to make a tail.

(From: BLATTNER, Don. World Civilizations and Cultures. Mark Twain 
Media, Inc, Publishers. Distributed by Carson-Dellosa Publishing LCC, 
2000. p.25)

Questão 39

Mark the correct alternative according to text 3:

A) Kites were used by the army in order to spy the 

enemy lines.

B) In ancient China children used their kites for fishing.

C) The directions for making a durable kite might be 

found in text 3.

D) Kites were used to carry materials up in 

constructions. 

E) Ancient Chinese adapted kites to make musical 

instruments.

Questão 40

According to the grammatical aspects presented 
in text 3, it's correct to say that:

A) The adjectives durable and sophisticated (l.15-16) 

are both used in their superlative forms.

B) The sentences Messages attached to kites were 

flown over enemy lines (l.4-5) and Kites were even 

fitted with whistles (l.8-9) are in the passive voice.

C) The modal verb may in line 12 is used to express 

ability.

D) The sentences in the imperative presented in the 

last paragraph were used to make an invitation to the 

reader.

E) The adjectives musical (l.9), simple (l.11), ancient 

(l.14) and durable (l.15) are all formed by suffixes.
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LÍNGUA ESTRANGEIRA – ESPANHOL

TEXTO 1 

Paco de Lucía, un genio en familia

Un documental dirigido por el hijo del guitarrista 

relata la vida y los logros artísticos del músico.

Con la muerte el 25 de febrero de  
quedaron inconclusos un montón de proyectos 
musicales, artísticos. Entre ellos, el de un documental 
a punto de rematarse sobre su figura. Su director, 
Francisco Curro Sánchez Varela, también se quedó 
sin aliento. Y no tanto porque su materia 
cinematográfica desapareciera, sino porque, 
además, Sánchez es hijo de Paco de Lucía.

Medio año después Curro Sánchez, de 30 años, 
presenta en  Paco de Lucía: La 
búsqueda, vigoroso y brillante retrato de la vida 
musical de uno de los más grandes guitarristas de 
todos los tiempos. “El dolor era tan grande que no me 
atreví a retomar la historia. Sentí un impulso y me 
encerré a editar lo filmado. Así recuperé a mi padre”, 
dice Sánchez Varela, que ha contado con una de sus 
hermanas, Casilda, como coguionista, y otra, Lucía, 
como coproductora. “Ha habido dos documentales 
precedentes, que están muy bien, pero que hablaban 
sobre todo de su vida, no tanto de su música. 
Nosotros hemos ido a su arte”. Paco de Lucía: La 
búsqueda cumple con clase su doble función: contar 
la peripecia del genio y sus apuestas artísticas y 
emocionar musicalmente a sus fans más informados 
(…) 

Por la pantalla (…) emergen sus dones como genio, 
su oído – casi obsesión – para el ritmo, y sus 
referencias a un carácter dominado por la 
introspección. “Claro que era reservado. Pero esa 
imagen de timidez casi picassiana, de poseedor de un 
solemne mundo interior, convive con su cachondeo, 
que guardaba para la familia y amigos, que nosotros 
disfrutamos mucho. Hay que ser fiel en todas sus 
vertientes al personaje”. Así acaba el filme, con un 
homenaje a su risa, a su espíritu bromista.

BELICHÓN, Gregorio. Festival Internacional de Cine de San Sebastián – 

E l  p a í s .  E s p a ñ a ,  2 0 1 4 .  D i s p o n i b l e  e n :  

<http://cultura.elpais.com/cultura/2014/09/22/actualidad/1411412803_6827

71.html>. Acceso en: 19/09/2014. (Adaptado)

Paco de Lucía

San Sebastián

Questão 36

De acuerdo con el director, ¿cuál es la principal 

razón para crearse otra obra cinematográfica sobre 

el artista Paco de Lucía?

A) Hacer desaparecer su materia cinematográfica.
B) Presentar un documental cualquiera en el Festival.
C) El artista era como si fuera un padre para él.
D)  Los ot ros dos documenta les hablan 
principalmente de su vida, no tanto de su música y 
quería destacar su arte.
E) Relatar más de su vida familiar y sus hijos.

Questão 37

Según el texto, ¿cuáles adjetivos mejor describen la 

personalidad de Paco de Lucía?

A) Chistoso y débil.
B) Tímido y divertido.
C) Ganancioso y feo.
D) Elegante y aburrido.
E) Triste y bromista.

TEXTO 2 (Questões 38 a 40)

( Q u i n o .  D i s p o n i b l e  e n :  < h t t p : / / m a f a l d a . d r e a m e r s . c o m /  

tirasusanita/tiras_de_susanita.htm Acceso en: 23 de septiembre de 2014.) >
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Questão 38 

La idea principal presente en la tira es:

A) La amistad  entre amigas de razas distintas.

B) La democracia racial entre los humanos.

C) El asco por la condición negra.

D) La simpatía explícita en la palabra negrito.

E) La prevención de enfermedades. 

Questão 39

“Me lo regaló mi mamá”, la palabra destacada es 

considerada:

A) Sustantivo masculino.

B) Artículo masculino.

C) Pronombre complemento.

D) Pronombre sujeto.

E) Verbo auxiliar. 

Questão 40

En el fragmento “Si somos todos iguales como voy 

a tener prejuicios raciales”, la expresión destacada 

es un ejemplo de:

A) Perífrasis de infinitivo.

B) Locución prepositiva.  

C) Oración condicional.

D) Periodo simple.

E) Verbo en el pretérito compuesto de indicativo.
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QUESTÃO DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES:

* Escreva sua redação no espaço reservado ao 

rascunho.

* Copie seu texto na Folha de Redação, usando 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

* Não utilize letra de imprensa (letra de forma).

* Mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas.

* Evite borrões ou rasuras.

Será anulada a Redação:

* que estiver assinada.

* redigida fora do tema proposto.

* apresentada em forma de verso.

* escrita a lápis ou de forma ilegível.

TEXTO 1

[...] Doutora em estudos da segurança e professora 

do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de 

Janeiro (Iuperj), Jaqueline de Oliveira Muniz diz que a 

ação de justiceiros não é nova e ressurge quando o 

medo da violência toma conta da população. “Esse 

fenômeno sempre ressurge diante de ondas de 

temor. Diante do medo, queremos uma solução 

imediata, e tendemos a abrir mão das nossas regras 

[leis]."

Jaqueline alerta para as consequências do apoio 

popular a esses grupos: “O justiceiro de hoje se 

transforma no tirano de amanhã. O fortão de hoje, que 

age em nome da sociedade, vai cobrar regras e taxas 

de proteção até a liberdade do cidadão amanhã". 

Ela compara a ação dos justiceiros a dos milicianos, 

grupos formados por militares, que cobram taxas em 

troca de proteção contra traficantes e o crime 

organizado, e diz que, caso se propaguem, a 

tendência é que justiceiros também se transformem 

em criminosos. “Historicamente, não há exemplo de 

miliciano ou grupos de justiceiros que tivesse 

produzido segurança pública. Ao contrário, eles se 

converteram em grupos criminosos." [...]

Disponível em:<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2014-02-17/acao-

de-justiceiros-e-um-retrocesso-a-barbarie-afirmam-especialistas.html>. 

Acesso em: 14 ago. 2014.

TEXTO 2

O Encarte Tendências reúne dados sobre os 

comportamentos político e social dos brasileiros e 

está organizado em seis seções. Uma delas trata das 

relações entre corrupção, política, administração e 

serviços públicos. Como resultado, no gráfico abaixo, 

pode-se perceber que a realização “da justiça com as 

próprias mãos”, quando o Estado não a realiza, é uma 

das formas de participação política mais 

enfaticamente rejeitada. 

Disponível  em:<http://www.sc ie lo .br/sc ie lo .php?scr ipt=sc i_art  
text&pid=S0104-62762009000200009>. Acesso em: 07 set. 2014.

Considerando os fragmentos de textos 1 e 2, bem como 
seus próprios conhecimentos sobre o assunto, redija um 
texto dissertativo-argumentativo acerca do seguinte 
questionamento:

O cidadão tem o direito de fazer justiça com as 

próprias mãos?

Página 17





RASCUNHO DA REDAÇÃO





selecao@ifba.edu.br


