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A seguir, há uma tirinha da Mafalda. Leia-a para
responder às questões 1, 2, 3 e 4. Lembrando que
Mafalda é a personagem com o laço na cabeça.

(A) À localização das pessoas pobres nas cidades

(B) Ao modo como o sistema trata os pobres

(C) À maneira como os pobres escolhem viver

(D) Às ruas em que as pessoas pobres moram

(E) À forma como Mafalda entende os pobres

Questão 2

Leias as afirmações abaixo sobre a tirinha:

I. Mafalda e sua amiga refletem sobre a situação de
pessoas pobres no seu país.

II. O fato do personagem pobre estar com frio e as duas
outras personagens não estarem com frio evidencia uma
diferença de classe social.

III. Mafalda e sua amiga propõem soluções que poderiam
de fato solucionar a pobreza.

As afirmações corretas são:

(A) Apenas I e II

(B) Apenas I e III

(C) Apenas II e III

(D) Todas as afirmações

(E) Nenhuma das afirmações

Questão 3

Leia o trecho a seguir:

Pedro se dirigiu ___ secretaria da empresa e perguntou
___ secretária do diretor se já tinha sido dada ___ ordem
de pagamento do salário em dívida dos funcionários, que
continuavam ___ espera de um aumento conforme ___
inflação anual.

A alternativa que completa as lacunas de acordo com a
norma culta é:

O objetivo dessa tirinha é fazer uma crítica:

Questão 1

(A) à – à – à – à – à.

(B) a – a – a – a – à.

(C) a – a – à – à – a.

(D) à – à – a – à – a.

(E) à – a – à – à – à.

A crônica a seguir foi escrita por Lima Barreto. Leia-a para
responder às questões 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

15 de novembro

Escrevo esta no dia seguinte ao do aniversário da
proclamação da República. Não fui à cidade e deixei-me
ficar pelos arredores da casa em que moro, num subúrbio
distante. Não ouvi nem sequer as salvas da pragmática; e,
hoje, nem sequer li a notícia das festas comemorativas que
se realizaram. Entretanto, li com tristeza a notícia da morte
da Princesa Isabel. Embora eu não a julgue com o
entusiasmo elogioso dos jornais, não posso deixar de
confessar que simpatizo com essa eminente senhora.

Veio, entretanto, vontade de lembrar-me o estado atual
do Brasil, depois de trinta e dois anos de República. Isso me
acudiu porque topei com as palavras de compaixão do
senhor Ciro de Azevedo pelo estado de miséria em que se
acha o grosso da população do antigo Império Austríaco.

Os pronomes “isso” e “-los” no último quadrinho referem-

se, respectivamente:

(A) A “casa, trabalho, proteção” e “bem-estar”.

(B) A “fico com um coração apertado” e “bem-estar”

(C) A “quando eu vejo um pobre, fico com o coração 
apertado” e “eu também”.

(D) A “quando eu vejo um pobre, fico com o coração 
apertado” e “pobres”.

(E) A “deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-
estar aos pobres” e “pobres”.

Em “deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos
pobres”, o termo em destaque dá ideia de:

(A) Contradição

(B) Explicação

(C) Conclusão

(D) Finalidade

(E) Adição

Questão 5

Questão 4



Eu me comovi com a exposição do doutor Ciro, mas me
lembrei ao mesmo tempo do aspecto da Favela, do
Salgueiro e outras passagens pitorescas desta cidade.

Em seguida, lembrei-me de que o eminente senhor
prefeito quer cinco mil contos para reconstrução da avenida
Beira-Mar, recentemente esborrachada pelo mar.

Vi em tudo isso a República; e não sei por quê, mas vi.

Não será, pensei de mim para mim, que a República é o
regime da fachada, da ostentação, do falso brilho e luxo de
um novo-rico tendo como vista a miséria geral? Não posso
provar e não seria capaz de fazê-lo.

Saí pelas ruas do meu subúrbio longínquo a ler as folhas
diárias. Lia-as, conforme o gosto antigo e roceiro, numa
"venda" de que minha família é freguesa.

Quase todas elas estavam cheias de artigos e tópicos,
tratando das candidaturas presidenciais. Afora o capítulo
descomposturas, o mais importante era o de falsidade.

Não se discutia uma questão econômica ou política; mas
um título do Código Penal.

Pois é possível que, para a escolha do chefe de uma
nação, o mais importante objeto de discussão seja esse?

Voltei melancolicamente para almoçar, em casa,
pensando, cá com os meus botões, como devia qualificar
perfeitamente a República.

Entretanto – eu o sei bem – o 15 de Novembro é uma
data gloriosa, nos resgistros da nossa história, marcando
um grande passo na evolução política do país.

Adaptado do texto de Lima Barreto. Marginália, 1921.

Questão 6

A crônica é um gênero literário que se caracteriza por ser

uma narrativa breve, geralmente feita para ser publicada
em jornais, revistas e, hoje em dia, em diferentes

páginas da internet. Uma de suas principais marcas é o

fato de elas serem inspiradas em experiências

corriqueiras vividas pelo(a) cronista, que a partir delas

escreve um texto reflexivo, crítico ou mesmo irônico.
Que experiência, segundo o próprio texto, inspirou Lima

Barreto a escrever a crônica “15 de Novembro”?

(A) A morte da Princesa Isabel

(B) A criação do Código Penal

(C) A candidatura dos presidenciáveis

(D) A data de aniversário da Proclamação da República

(E) A visita à favela e ao Salgueiro, no Rio de Janeiro

Questão 8

No trecho "Entretanto, li com tristeza a notícia da morte
da Princesa Isabel. Embora eu não a julgue com o
entusiasmo elogioso dos jornais, não posso deixar de
confessar que simpatizo com essa eminente senhora", o
termo em destaque pertence à classe gramatical dos:

(A) Artigos 

(B) Substantivos

(C) Pronomes

(D) Numerais

(E) Adjetivos

Questão 9

No trecho “[...] nem sequer li a notícia das festas
comemorativas que se realizaram”, a expressão “das
festas comemorativas” apresenta um caso de:

(A) Concordância nominal

(B) Concordância verbal

(C) Regência nominal 

(D) Regência verbal

(E) Adjunto adverbial

Questão 7

No trecho “Não ouvi nem sequer as salvas da

pragmática; e, hoje, nem sequer li a notícia das festas
comemorativas que se realizaram. Entretanto, li com

tristeza a notícia da morte da Princesa Isabel”, o trecho

em destaque pode ser substituído, sem prejuízo à ideia

do texto, por:

(A) Conquanto

(B) Conforme

(C) Portanto

(D) Contudo

(E) Embora

Sobre a crônica lida, é possível afirmar que:

(A) O cronista acha que as candidaturas presidenciais
e o Código Penal são mais importantes do que a
questão econômica e política do Brasil.

(B) O cronista era um grande admirador da princesa 
Isabel e de todos os seus feitos.

(C) Lima Barreto via melhoras expressivas na Favela, 
no Salgueiro em outras partes da cidade carioca, 
graças às políticas discutidas na época.

(D) Lima Barreto faz críticas à República, mas afirma 
que a Proclamação da República é importante para 
o desenvolvimento político do Brasil.

(E) O cronista entende que o melhor sistema de 
governo para o Brasil é o Império, dados os feitos 
da princesa Isabel e as falhas do sistema 
republicano.

Questão 10

Questão 11

No trecho “Não fui à cidade [...]”, há um caso de
regência verbal porque:

(A) O verbo “fui” rege o substantivo “cidade”.

(B) O verbo “fui” é regido pelo advérbio “não”.

(C) A preposição “à” rege o substantivo “cidade”.

(D) O verbo “fui” rege a preposição “a”.

(E) O substantivo “cidade” rege o verbo “fui”.



Questão 12

Assinale a alternativa que mostra apenas casos de
ênclise em início de frase.

(A) “Em seguida, lembrei-me [...]” e “Lia-as”.

(B) “Embora eu não a julga [...]” e “Eu me comovi”.

(C) “Não se discutia [...]” e “eu o sei bem”.

(D) “[...] deixei-me ficar” e “Isso me acudiu [...]”.

(E) “não seria capaz de fazê-lo” e “[...] em que se 
acha [...]”.

Questão 13

MATEMÁTICA

(A) “campanha”

(B) “conscientização”

(C) “cidade”

(D) “mão”

(E) “inverno”

Questão 15

É correto afirmar que o cartaz:

(A) É usado todos os anos para arrecadar roupas

(B) Usa verbos no imperativo para chamar a atenção 
do leitor.

(C) Faz questionamentos ao leitor sobre a doação de 
agasalhos.

(D) Faz parte de uma ação comunitária do estado do 
Rio Grande do Sul.

(E) Promove uma ação caridosa apenas para pessoas 
em condição de rua.

Questão 16

André, Bernardo e Carlos ganharam prêmios em dinheiro
em um bingo no valor total de R$ 6.000,00. O valor foi
dividido de tal forma que André recebeu R$ 1.100,00 e
Bernardo recebeu 2/5 do valor total do prêmio. Após os
pagamentos de André e Bernardo, Carlos foi premiado
com o restante. Assinale a alternativa que contém a
fração do prêmio destinada a Carlos.

(A) 3/12 

(B) 4/5

(C) 5/12

(D) 5/7

(E) 8/11

Questão 17

Três atletas participam de uma prova em um circuito no
qual todos partem do mesmo ponto inicial ao mesmo
tempo e com o mesmo sentido de percurso. O primeiro
atleta demora 40 segundos para dar cada volta no
circuito, o segundo demora 36 segundos, enquanto o
terceiro atleta demora 30 segundos para dar cada volta.
Sabendo disso, os atletas se reencontrarão no mesmo
ponto de partida, pela primeira vez, após:

(A) 5 minutos

(B) 6 minutos

(C) 7 minutos

(D) 8 minutos

(E) 9 minutos

Questão 18

Arnaldo vai pintar um muro de 135 m² de área. No
serviço para o qual foi contratado anteriormente, Arnaldo
constatou que precisou de 2 galões de tinta para pintar
um muro semelhante com uma área de 45 m². Se cada
galão de tinta equivale a 3,6 litros, quantos litros de tinta
serão necessários para pintar esse novo muro?

(A) 23 litros

(B) 19,3 litros

(C) 28,8 litros

(D) 21,6 litros

(E) 64,8 litros

O texto a seguir é de uma campanha de conscientização.
Leia-o para responder às questões 13, 14 e 15.

Leia as afirmações abaixo:

I. O cartaz usa linguagem verbal e não verbal para

veicular sua mensagem.

II. O objetivo do cartaz é fazer com que o leitor doe

agasalhos e ajude pessoas que não têm condições

de comprar roupas de frio.

III. III. O público-alvo desse cartaz são as pessoas, os

cidadãos de modo geral.

IV. As afirmações corretas são:

(A) Apenas I e II

(B) Apenas I e III

(C) Apenas II e III

(D) Todas as afirmações

(E) Nenhuma das afirmações

Questão 14

A palavra que está sendo usada no sentido figurado no
cartaz é:



Fernando foi a uma loja e por conta de uma promoção
conseguiu comprar uma camisa com 30% de desconto
sobre o valor original, pagando após o desconto R$
105,00 pela camisa. Um outro cliente foi à mesma loja
interessado nesse mesmo modelo de camisa, porém a
promoção havia acabado e a mesma voltou ao seu valor
original. Qual o valor original da camisa pago por esse
último cliente?

(A) R$ 73,50

(B) R$ 136,50

(C) R$ 150,00

(D) R$ 124,21

(E) R$ 135,00

Questão 19

Questão 20

Em um quiosque de praia uma cliente comprou três
águas de coco e dois sanduíches pagando um total de R$
30,00. Outra cliente comprou duas águas de coco e um
sanduíche pagando R$ 17,00. Sabendo que todos os
sanduíches possuem o mesmo preço assim como todas
as águas de coco, qual o valor total que um cliente
pagaria se comprasse nesse quiosque um sanduíche
juntamente com uma água de coco?

(A) R$ 13,00

(B) R$ 9,00

(C) R$ 20,00

(D) R$ 12,00

(E) R$ 14,00

Um prêmio de 12.000,00 foi oferecido aos 3 primeiros
colocados num concurso de contos. O segundo colocado
recebeu 1.000,00 a mais que o terceiro e Pedro, primeiro
colocado, recebeu o dobro do prêmio do segundo. O
prêmio de Pedro, em reais, foi:

Questão 21

(A) R$ 6.500,00

(B) R$ 5.250,00

(C) R$ 4.500,00

(D) R$ 3.250,00

(E) R$ 2.250,00

Questão 22

Jorge quer comprar um terreno quadrado para construir
uma casa de 40 m².

Considerando que ele deixe um total exato de 104 m²
não construídos no terreno, é correto afirmar que:

(A) O terreno terá 12 m de frente.

(B) O terreno terá 144 m de comprimento

(C) A área construída total será de 25% do terreno

(D) O terreno terá o total de 3/8 de área construída

(E) A área não construída será 60% do terreno

Questão 23

A tabela abaixo indica a quantidade de livros que cada 
um, dentre cinco amigos, possui.

Pessoa Quantidade de livros

Júlio 7

Sara 12

Silvio 9

Carla 5

Dara 7

Questão 24

Uma sala de aula será construída conforme imagem a

seguir. Da área total, 75% serão destinadas às mesas e
cadeiras para os alunos. Sabendo que o conjunto

composto por mesa e cadeira ocupa 2,5 m2, qual será a

capacidade máxima de conjuntos que poderá ser colocada

na sala?

(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 9

(E) 10

Questão 25

Considere um total de 450 folhas de papel, sendo 270 na
cor branca, e o restante, na cor amarela. Pretende- se
distribuir todas essas folhas em um menor número de
envelopes possível, todos eles contendo o mesmo
número de folhas, de modo a não existir envelope com
folhas de cores diferentes. Após essa divisão, o número
de envelopes que conterão folhas na cor branca será
igual a:

A tabela abaixo indica a quantidade de livros que cada 
um, dentre cinco amigos, possui.

(A) 15

(B) 18

(C) 19

(D) 20

(E) 21

4,8 m
1

2
,5

 m

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5



CONHECIMENTOS GERAIS Questão 29

Jornais são importantes documentos históricos. A partir
de uma notícia sobre Barra de São Francisco publicada
no jornal A Gazeta, no dia 17 de julho de 1980, é
possível conhecer um pouco mais a história do
município. Considerando seus conhecimentos, marque a
alternativa correta sobre como a cidade de Barra de São
Francisco surgiu e qual foi o principal produto da
economia local até a década de 1980.

(A) Imigrantes italianos fundaram a cidade em 1880
com as pequenas fazendas de cana de açúcar.

(B) Barra de São Francisco foi fundada em 1940 com a 
instalação de indústrias têxteis.

(C) Com a economia do café nasceu a cidade de Barra
de São Francisco, em 1929.

(D) A exploração das rochas ornamentais é a causa da 
fundação de Barra de São Francisco desde 1920.

(E) Assim como muitas cidades da região amazônica,
a fundação de Barra de São Francisco está ligada à
exploração da borracha, que começou ainda em
1910.

Questão 27

A ideia da cidadania está relacionada ao surgimento do
Estado Moderno e a expectativa de que este é garantidor
dos direitos essenciais dos cidadãos, sendo esses os
direitos civis, políticos e sociais. Levando em conta essa
definição proposta pelo historiador José Murilo de
Carvalho, marque a alternativa que explique o significado
da expressão: “A cidadania não é dada mas construída”.

(A) Quem concede e permite os indivíduos em
sociedade exercerem sua cidadania é o Estado.

(B) Os indivíduos nascem com a cidadania garantida, 
ela não é dada nem construída.

(C) A cidadania só pode ser praticada por meio do
voto e da eleição de representantes.

(D) São as leis que garantem a cidadania e elas 
existem desde o início dos tempos.

(E) A cidadania é fruto de lutas sociais e políticas.

Questão 28

Qual das organizações abaixo não se configura como um
movimento social?

(A) Greves trabalhistas

(B) Coletivos feministas

(C) Câmaras municipais

(D) Movimentos estudantis

(E) Organizações ambientalistas

Questão 26

A imagem abaixo é retrato de uma era chamada
industrial. Nela podemos identificar um modelo produtivo
cuja forma de organização fabril baseava-se na:

(A) Autonomia do trabalhador

(B) Exploração do trabalho repetitivo

(C) Escolarização e qualificação dos operários

(D) Trabalho criativo

(E) Ausência de patrão

Questão 30

Os setores da economia representam as diferentes
classificações das atividades econômicas exercidas em
um país. O setor é primário é composto por um conjunto
de atividades relacionadas à utilização de bens naturais.
Assinale abaixo a alternativa que apresenta corretamente
as atividades que compõem esse setor:

(A) Turismo rural, agropecuária e pesca

(B) Represamento de rios geração de energia elétrica.

(C) Ecoturismo, lazer e agricultura orgânica

(D) Agricultura, pecuária e extração mineral.

(E) Construção civil e extração mineral.
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