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LÍNGUA PORTUGUESA 
Questão de 1 a 10 

 
Texto para responder as questões de 1 a 3 

Vista cansada 
Otto Lara Resende 

Acho que foi o Hemingway quem 
disse que olhava cada coisa à sua volta como 
se a visse pela última vez. Pela última ou pela 
primeira vez? Pela primeira vez foi outro 
escritor quem disse. Essa ideia de olhar pela 
última vez tem algo de deprimente. Olhar de 
despedida, de quem não crê que a vida 
continua, não admira que o Hemingway tenha 
acabado como acabou. 

Se eu morrer, morre comigo um certo 
modo de ver, disse o poeta. Um poeta é só 
isto: um certo modo de ver. O diabo é que, de 
tanto ver, a gente banaliza o olhar. Vê não-
vendo. Experimente ver pela primeira vez o 
que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, 
mas não é. O que nos cerca, o que nos é 
familiar, já não desperta curiosidade. O 
campo visual da nossa rotina é como um 
vazio. 

Você sai todo dia, por exemplo, pela 
mesma porta. Se alguém lhe perguntar o que é 
que você vê no seu caminho, você não sabe. 
De tanto ver, você não vê. Sei de um 
profissional que passou 32 anos a fio pelo 
mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá 
estava sempre, pontualíssimo, o mesmo 
porteiro. Dava-lhe bom-dia e às vezes lhe 
passava um recado ou uma correspondência. 
Um dia o porteiro cometeu a descortesia de 
falecer. 

Como era ele? Sua cara? Sua voz? 
Como se vestia? Não fazia a mínima ideia. 
Em 32 anos, nunca o viu. Para ser notado, o 
porteiro teve que morrer. Se um dia no seu 
lugar estivesse uma girafa, cumprindo o rito, 
pode ser também que ninguém desse por sua 
ausência. O hábito suja os olhos e lhes baixa a 
voltagem. Mas há sempre o que ver. Gente, 
coisas, bichos. E vemos? Não, não vemos. 

Uma criança vê o que o adulto não vê. 
Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo 
do mundo. O poeta é capaz de ver pela 
primeira vez o que, de fato, ninguém vê. Há 
pai que nunca viu o próprio filho. Marido que 
nunca viu a própria mulher, isso existe às 

pampas. Nossos olhos se gastam no dia-a-dia, 
opacos. É por aí que se instala no coração o 
monstro da indiferença. 

Texto publicado no jornal “Folha de S. Paulo”, edição 
de 23 de fevereiro de 1992. 

(retirado de: 
http://www.releituras.com/olresende_vista.asp) 

 

Questão 1 
A leitura integral do texto conduz à 
compreensão do título da crônica. Assinale a 
alternativa abaixo que traz integralmente o 
sentido de “vista cansada” na crônica de Otto 
Lara Resende 
a) “Vista cansada” refere-se a estar cansado 
diante da vida e das atribuições do dia a dia: 
trabalho, filhos, estudos, rotinas de modo 
geral.  
b) “Vista cansada” refere-se à incapacidade 
de perceber o outro que está diante de você: 
filhos, pais, esposas, pessoas do seu convívio.  
c) “Vista cansada” refere-se à banalização do 
olhar diante daquilo que é considerado 
“cotidiano”:caminhos, pessoas e até membros 
da família.  
d) “Vista cansada” refere-se à falta de ânimo 
para observar os detalhes da vida cotidiana: 
paisagens, pessoas ou situações. 
e) “Vista cansada” refere-se à falta de clareza 
e de nitidez para analisar situações cotidianas: 
bom dia de um porteiro ou o olhar dos filhos. 

Questão 2 
Releia os seguintes trechos: 
“Um dia o porteiro cometeu a descortesia de 
falecer.” 
“Para ser notado, o porteiro teve que morrer. 
Se um dia no seu lugar estivesse uma girafa, 
cumprindo o rito, pode ser também que 
ninguém desse por sua ausência.” 
 
Para atingir seu objetivo, o autor lança mão de 
um recurso linguístico. Esse recurso seria: 
 

a) Metáfora. 
b) Ironia. 
c) Metonímia. 
d) Comparação. 
e) Pleonasmo. 
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Questão 3 
Leia atentamente o texto abaixo 
 
“Os autores que escrevem crônicas como 
gênero literário, recriam os fatos que relatam 
e escrevem de um ponto de vista pessoal, 
buscando atingir a sensibilidade de seus 
leitores. As que têm esse tom chegam a se 
confundir com contos. Embora apresente 
característica de literatura, o gênero também 
apresenta características jornalísticas: por 
relatar o cotidiano de modo conciso e de 
serem publicadas em jornais, as crônicas têm 
existência breve, isto é, interessam aos 
leitores que podem partilhar esses fatos com 
os autores por terem vivido experiências 
semelhantes.”  
 
A partir das características do gênero crônica 
contidas no texto acima, marque a alternativa 
que apresenta o principal propósito 
comunicativo do texto “Vista cansada”: 
 
a) Provocar uma reflexão a partir de uma 
constatação de um hábito cotidiano.  
b) Analisar um fato cotidiano relacionado à 
vida do autor. 
c) Relatar um hábito cotidiano que provocou 
estranheza no autor. 
d) Narrar uma história verídica que levou o 
autor a uma reflexão. 
e) Defender um ponto de vista acerca de um 
acontecimento rotineiro. 
 
Questão 4 
A Academia Brasileira de Letras promoveu 
um concurso de microcontos. Microcontos 
são pequenos contos feitos no twitter, 
possuem até 140 caracteres e, assim como o 
gênero conto, narram uma história de forma 
mais direta, trazendo personagens, introdução, 
desenvolvimento, clímax e desfecho.  
 
O seguinte microconto foi o ganhador: 
 
"Toda terça ia ao dentista e voltava 
ensolarada. Contaram ao marido sem a 
menor anestesia. Foi achada numa quarta, 
sumariamente anoitecida". 
 

Para compreender o sentido do microconto, é 
preciso levar também em consideração o 
tempo verbal dos termos em destaque. 
Assinale a opção que apresenta os tempos 
verbais de “ia”, “voltava” e “contaram”, 
trazendo a explicação correta acerca do 
motivo de sua utilização 
 
a) Os verbos “voltava” e “contaram” estão no 
pretérito perfeito e expressam uma ação 
rotineira no passado. Já o verbo “ia” está no 
pretérito imperfeito e denota uma ação 
pontual, como ir ao dentista às terças.  
b) Os verbos “ia”, “voltava” e “contaram” 
estão no pretérito imperfeito e foram usados 
dessa forma para expressar uma atitude 
habitual expressa no texto praticada pela 
personagem, como ir ao dentista todas às 
terças. 
c) Os verbos “ia” e “voltava” estão no 
pretérito imperfeito e referem-se a ações 
repetidas como hábito no passado. Já o verbo 
“contaram” está no pretérito perfeito e 
expressa uma ação pontual que mudou o rumo 
da história. 
d) Os verbos “ia” e “voltava” estão no 
pretérito perfeito e referem-se a ações feitas 
pela protagonista antes da ação principal 
(anoitecer). Já o verbo “contaram” está no 
pretérito imperfeito, demonstrando uma ação 
pontual. 
e) Os verbos “ia” e “voltava” e “contaram” 
estão no pretérito perfeito e referem-se a 
ações rotineiras praticadas pela protagonista 
ao longo do conto, como ir ao dentista e 
voltar pra casa. 

Questão 5 
Releia o final do microconto: 
“Foi achada numa quarta, sumariamente 
anoitecida” 
 
O termo “anoitecida” pode ser interpretado 
como um eufemismo. Um eufemismo é uma 
figura de linguagem utilizada quando o 
locutor deseja atenuar o sentido de alguma 
mensagem que precisa ser transmitida. Por 
exemplo, ao falar “Ela faltou com a 
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verdade”, utiliza-se um eufemismo para falar 
que “Ela mentiu.” 
 
Sabendo desse conceito, leia o poema de 
Manuel Bandeira: 
 
Consoada 
Quando a Indesejada das gentes chegar 
(Não sei se dura ou caroável), 
talvez eu tenha medo. 
Talvez sorria, ou diga: 
— Alô, iniludível! 
O meu dia foi bom, pode a noite descer. 
(A noite com os seus sortilégios.) 
Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, 
A mesa posta, 
Com cada coisa em seu lugar. 
Tanto o poema Consoada como a palavra 
“anoitecida” no microconto utilizam o 
eufemismo para referir-se a uma determinada 
situação. Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente essa situação: 

 
a) Nascimento. 
b) Depressão. 
c) Roubo. 
d) Morte. 
e) Pôr-do-sol.  
 

Questão 6 
Leia atentamente o texto abaixo 
 

 
 
O texto acima faz parte de uma campanha 
publicitária de uma rede de supermercados e 
visa atingir seu objetivo comunicativo através 
do (a): 
a) Ironia provocada pela troca de “filhos” por 
“milhos” com o objetivo de chamar a atenção 
do interlocutor para os produtos vendidos. 
b) Aproximação ao fazer uma referência a 
filmes famosos, fazendo com que o 
interlocutor se interesse pelos produtos 
vendidos.  
c) Comparação ao igualar os milhos aos 
“filhos de Francisco”, personagens de um 

filme brasileiro. Desse modo, chamam 
atenção do consumidor. 
d) Referenciação ao fazer uma ligação dos 
“milhos de Francisco” com o filme intitulado 
“filhos de Francisco”. Desse modo, o 
consumidor será atraído pela criatividade. 
e) Humor provocado pela relação intertextual 
criada entre a campanha e o filme “filhos de 
Francisco”. Desse modo, o locutor destaca 
seus produtos e consegue chamar a atenção do 
consumidor. 
 
Questão 7 
Leia atentamente a letra da música 
Desconstrução 
 

Desconstrução 
Tiago Iorc 

Quando se viu pela primeira vez 
Na tela escura do seu celular 
Saiu de cena pra poder entrar 

E aliviar sua timidez 
Vestiu um ego que não satisfez 

Dramatizou o view da rotina 
Como se fosse dádiva divina 

Queria só um pouco de atenção 
Mas encontrou a própria solidão 

Ela era só uma menina 
 

Abrir os olhos não lhe satisfez 
Entrou no escuro do seu celular 

Correu pro espelho pra se maquiar 
Pintou de dor a sua palidez 

E confiou a sua primeira vez 
No rastro de um pai que não via 
Nem a própria mãe compreendia 
No passatempo dos prazeres vãos 
Viu toda graça escapar das mãos 

E voltou pra casa tão vazia 
 

Amanheceu tão logo se desfez 
Se abriu nos olhos de um celular 

Aliviou a tela ao entrar 
Tirou de cena toda timidez 

Alimentou as redes de nudez 
Fantasiou o brio da rotina 
Fez de sua pele sua sina 

Se estilhaçou em cacos virtuais 
Nas aparências todos tão iguais 

Singularidades em ruína 
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Entrou no escuro de sua palidez 
Estilhaçou seu corpo celular 
Saiu de cena pra se aliviar 

Vestiu o drama uma última vez 
Se liquidou em sua liquidez 

Viralizou no cio da ruína 
Ela era só uma menina 

Ninguém notou sua depressão 
Seguiu o bando a deslizar a mão 

Para assegurar uma curtida 
 
 
A palavra Desconstrução, que dá título à 
música, é formada através de um processo de 
formação de palavras denominado derivação 
prefixal. Ou seja, é adicionado um prefixo a 
uma palavra base (des + construção), 
resultando em um novo vocábulo. No caso da 
canção, o sentido adquirido é oposto ao 
sentido original.  
Assinale a opção abaixo com os versos que 
podem sintetizar o sentido da palavra 
“desconstrução” na música de Tiago Iorc 

a) “Como fosse dádiva divina/ Queria só 
um pouco de atenção / Mas encontrou a 
própria solidão.” 

b) “Se estilhaçou em cacos virtuais/Nas 
aparências todos tão iguais / Singularidades 
em ruína.” 

c) “Ela era só uma menina/ Abrir os 
olhos não lhe satisfez / Entrou no escuro do 
seu celular.” 

d) “No passatempo dos prazeres vãos 
/Viu toda graça escapar das mãos / E voltou 
pra casa tão vazia” 

e) “Entrou no escuro de sua palidez / 
Estilhaçou seu corpo celular / Saiu de cena 
pra se aliviar” 
 

Questão 8 
A imagem apresentada nesta questão 
representa um frame de um vídeo retirado do 
clipe do cantor Moby.  
 
Leia atentamente essa imagem apresentada 
abaixo 
 

 
 
A música Desconstrução (Questão 07) traz a 
mesma crítica presente na imagem. Essa 
crítica relaciona-se à(o) 
 
a) Uso das tecnologias para ditar o que se 
deve ou não fazer no cotidiano. 
b) Uso exacerbado das redes sociais, 
distraindo das atividades cotidianas.  
c) Influência do uso dos smartphones em 
todas as atividades.  
d) Dependência e influência das mídias 
sociais, alienando as pessoas.  
e) Dependência das novas tecnologias em 
todos os momentos da vida. 
 
Questão 9 
Os trechos do texto a seguir são de natureza 
argumentativa. Sendo assim, buscam 
apresentar um ponto de vista que 
corresponde à visão do autor do texto. A 
partir dessas informações e, levando em 
consideração a formalidade do texto e as 
estratégias argumentativas, leia o artigo a 
seguir: 

 
Liberdade de opinião e intolerância nas 

redes sociais 
Se antes os ringues eram os locais 

apropriados para pancadaria, as redes sociais, 
virtualmente, assumem com êxito este papel 
na atualidade. Mascarada por um pretenso 
direito de opinião, a intolerância (racial, 
política, de gênero, para citar algumas) é uma 
marca visível em muitos posts, imagens e 
vídeos espalhados pela internet. 

As redes sociais são, provavelmente, o 
elemento mais poderoso da era atual em 
termos de comunicação. Em menos de duas 
décadas, a massificação da internet uniu 
pessoas em diferentes cidades, diferentes 
estados, em longínquos países. A distância foi 



 

6 
 

Vestibular UNIFAA 
2020 - Manhã 

abreviada a poucos cliques no computador ou 
a um deslizar de dedos no smartphone. 

Com isso, apps de relacionamento e 
sites como Facebook e Twitter criaram 
imensas comunidades virtuais - em que o 
tema, inevitavelmente, vem do mundo real -, 
nas quais a informação percorre telas na 
velocidade da luz. 
(...) 

É precisamente no apego à opinião 
individual que o ser humano incorre no 
paradoxo atual da sociabilidade 
contemporânea: as redes sociais têm o 
propósito de agregar diferentes correntes de 
pensamento, que teoricamente encontram no 
ambiente digital um espaço para discussão. 
Todavia, esse debate nem sempre é saudável: 
linhas e mais linhas de comentários 
carregados de preconceitos aparecem 
sorrateiros nas timelines. (...) 
 (...) Os escândalos diários envolvendo 
esquemas de corrupção monopolizam o 
debate político neste início de 2018. Nunca o 
Congresso Nacional foi tão criticado pela 
condescendência com seus parlamentares 
corruptos, ou o sistema judiciário esteve tão 
em evidência em posts diários no Facebook. 
O debate seria saudável se a razão não 
perdesse espaço para a ignorância. 

Cabe, aqui, uma divagação sobre 
solidariedade social, conceito muito estudado 
pelo sociólogo francês Émile Durkheim. Para 
ele, os laços que unem os indivíduos em 
sociedade derivam, necessariamente, da 
aceitação da consciência coletiva de todos. 
Essa consciência, conforme Durkheim, é 
responsável por valores morais e sentimentos 
comuns, mais ainda: define aquilo que temos 
como certo ou errado. (...) 

A internet, com a diversidade de 
vetores sociais que contém, é o ambiente ideal 
para a pluralidade de conceitos, ideias e 
valores. O problema reside na incapacidade 
que temos de conter as emoções e manter a 
razão. Afinal, a perfeição é um conceito 
inatingível para o ser humano. 
(adaptado de: 
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/2018/02/opiniao/6099
22-liberdade-de-opiniao-e-intolerancia-nas-redes-sociais.html)  
 

Assinale a alternativa abaixo que corresponde 
ao trecho do artigo que contém a tese 
principal defendida pelo autor do texto: 
 

a) “As redes sociais são, provavelmente, o 
elemento mais poderoso da era atual em 
termos de comunicação.”  
b) “Com isso, apps de relacionamento e sites 
como Facebook e Twitter criaram imensas 
comunidades virtuais - em que o tema, 
inevitavelmente, vem do mundo real -, nas 
quais a informação percorre telas na 
velocidade da luz.” 
c) “Todavia, esse debate nem sempre é 
saudável: linhas e mais linhas de comentários 
carregados de preconceitos aparecem 
sorrateiros nas timelines” 
d) “O debate seria saudável se a razão não 
perdesse espaço para a ignorância.” 
e) “(...) as redes sociais têm o propósito de 
agregar diferentes correntes de pensamento, 
que teoricamente encontram no ambiente 
digital um espaço para discussão. Todavia, 
esse debate nem sempre é saudável (...)” 

Questão 10 
Releia o seguinte trecho do texto da questão 
anterior: 
“As redes sociais são, provavelmente, o 
elemento mais poderoso da era atual em 
termos de comunicação. Em menos de duas 
décadas, a massificação da internet uniu 
pessoas em diferentes cidades, diferentes 
estados, em longínquos países. A distância foi 
abreviada a poucos cliques no computador ou 
a um deslizar de dedos no smartphone. 
Com isso, apps de relacionamento e sites 
como Facebook e Twitter criaram imensas 
comunidades virtuais - em que o tema, 
inevitavelmente, vem do mundo real -, nas 
quais a informação percorre telas na 
velocidade da luz.” 
Para que o texto seja bem construído, é 
preciso utilizar corretamente marcadores 
coesivos. Os textos de natureza argumentativa 
utilizam muito esse recurso também para 
construir a argumentação, já que as 
conjunções e as locuções conjuntivas 
carregam consigo um valor semântico.  
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Assinale a alternativa com o valor semântico 
adequado ao termo em destaque (“com isso”) 
no trecho da questão: 

a) Conclusão. 
b) Explicação. 
c) Causa. 
d) Consequência. 
e) Finalidade. 

CIÊNCIA DA NATUREZA 
Questões de 11 a 15 

 
Questão 11 
A mastite constitui a enfermidade mais 
comum em vacas leiteiras, o que acaba por 
acarretar prejuízos ao produtor. Seus 
principais patógenos são Staphylococcus sp, 
Streptococcus sp, Escherichia coli, 
Corynebacterium sp e Pseudomonas sp. Um 
dos aspectos mais importantes no controle 
desta enfermidade é o correto diagnóstico, 
seguido do tratamento com um 
antimicrobiano selecionado de acordo com 
seu agente causador. 
O gráfico abaixo representa as fases do 
crescimento, in vitro, de um microrganismo 
isolado a partir de um animal com suspeita de 
mastite. 

 
Disponível em: <https://bit.ly/322QHUN>. Acesso em: 9 out. 2019. 

 
Nesse gráfico, durante a fase indicada por  
 
a) I, ocorre redução populacional devido à 
escassez de nutrientes. 
b) I, ocorre um intenso crescimento 
bacteriano devido a abundância de nutrientes 
no meio. 
c) III, demonstra o fim do período de 
aclimatação ao meio.  

d) III, observa-se uma constante populacional 
devido ao equilíbrio entre reprodução e morte 
celular. 
e) IV, observa-se um intenso metabolismo 
bacteriano e multiplicação celular. 
 
Questão 12 
“Após décadas de domínio, as hidrelétricas 
caminham para perder o protagonismo na 
matriz elétrica do Brasil. A acelerada 
expansão das usinas eólicas e da geração solar 
fotovoltaica começa a mudar a cara do 
sistema elétrico e o movimento deve se 
intensificar nos próximos anos. Se antes o 
suprimento de energia era assegurado por 
reservatórios hídricos, com capacidade para 
suportar anos de consumo, agora parte 
crescente da oferta está associada ao sol e ao 
vento.” 

Disponível em: <https://bit.ly/2oh2xw5>. Acesso em: 3 out. 2019 

 
Um dos motivos da mudança de 
comportamento citada nesse texto deve-se ao 
fato do discurso de que as usinas hidrelétricas 
constituem um modelo de geração de energia 
limpa ter caído por terra. Uma consequência 
ambiental proveniente da instalação dessas 
usinas é 
 
a) a diminuição da umidade nas áreas 
alagadas gerando alterações climáticas nessas 
regiões. 
b) a emissão de gases de efeito estufa a partir 
das áreas florestais inundadas. 
c) a liberação de gases para a atmosfera 
provenientes da queima do gás natural. 
d) o aquecimento das águas naturais pela 
introdução da água utilizada na refrigeração 
das centrais elétricas. 
e) o aumento da poluição sonora nas 
comunidades ribeirinhas. 
 
Questão 13 
“Casos de dengue crescem 339% no Brasil 

em 2019; quase mil cidades têm risco de 
surto 

 
Ministério da Saúde informou que casos da 

doença já ultrapassam 450 mil. 
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Até o dia 13 de abril de 2019, foram 
registrados 451.685 casos prováveis de 
dengue no Brasil, um aumento de 339,9% em 
relação ao mesmo período do ano passado. 
No mesmo intervalo de 2018, os casos 
registrados chegaram a 102.681. Rodrigo Said, 
Coordenador Geral dos Programas Nacionais de 
Controle e Prevenção da Malária e das Doenças 
Transmitidas pelo Aedes, informou durante 
coletiva de imprensa que a maioria dos casos está 
na região Sudeste, principalmente em São Paulo e 
Minas.” 

Disponível em: <https://glo.bo/2H76fyS>. Acesso em: 03 out. 2019 
Fragmento 

 
Constitui uma medida preventiva à doença 
citada nesse texto 
 
a) a adesão campanhas de vacinação, 
impedindo a disseminação do vírus na 
população e aumentando o índice de 
imunização. 
b) a construção de casas de alvenaria, 
impedindo que o vetor forme colônias dentro 
das residências. 
c) a eliminação de objetos que possam 
acumular água, impedindo a postura de ovos e 
desenvolvimento larval do vetor. 
d) a higienização e o consumo de alimentos 
de procedência conhecida, impedindo a 
ingestão do agente etiológico por via oral. 
e) a instalação de telas em portas e janelas, 
impedindo o acesso do vetor a ambientes 
escuros e cobertos ideais a sua reprodução. 
 
Questão 14 
As imagens por ressonância magnética são 
hoje um método de diagnóstico por imagem 
bem estabelecido na prática clínica. Isso 
devido à sua alta capacidade de diferenciar 
tecidos e permitir a exploração de funções 
cerebrais como a memória, a linguagem e a 
motricidade. A geração dessas imagens é 
possível através de um fenômeno físico 
denominado ressonância. Nesse fenômeno, 
 
a) uma onda, ao atingir uma região que separa 
dois meios, retorna se propagando no mesmo 
meio anterior mantendo sua velocidade de 
propagação e frequência.  

b) uma alteração aparente na frequência de 
uma onda é percebida quando existe 
movimento entre a fonte de ondas e o 
receptor. 
c) quando uma vibração externa, com 
frequência próxima ou igual à frequência 
natural de vibração de um sistema, é emitida 
na direção deste, o sistema absorve a energia 
dessa onda e aumenta a amplitude de suas 
vibrações. 
d) quando uma onda atinge e atravessa uma 
região que separa dois meios, passa a se 
propagar no outro meio alterando sua 
velocidade de propagação e gerando uma 
alteração no comprimento de onda. 
e) quando uma frente de onda encontra um 
obstáculo, este reflete parte da energia da 
onda e transmite outra parte. 
 
Questão 15 
As reações químicas que ocorrem no 
cotidiano envolvem processos de troca de 
energia na forma de calor. Nesses processos, 
quando uma reação libera calor, ela é 
classificada como exotérmica.  Em 
contrapartida, a absorção de calor em uma 
reação, faz com que ela seja endotérmica. 
Nesse sentido,  
 
a) a transformação da hematita em ferro 
metálico processo exotérmico. 
b) a respiração celular corresponde a um 
processo endotérmico. 
c) a queima do palito de fósforo corresponde 
a uma reação endotérmica. 
d) a conversão da energia luminosa na 
fotossíntese é um processo exotérmico. 
e) a combustão do etanol em motores é um 
processo exotérmico. 
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MATEMÁTICA 
Questões de 16 a 20 

 
Questão 16 
A Construtora Somar dividiu um terreno 
retangular de 2 quilômetros de largura por 3 
quilômetros de comprimento em 3000 lotes, 
todos  de mesma área. Se essa construtora 
cobrar R$ 80,00 o metro quadrado de cada um 
desses lotes, qual o valor de um lote? 
 
a) R$ 240 000,00 
b) R$ 200 000,00 
c) R$ 180 000,00 
d) R$ 160 000,00 
e) R$ 120 000,00 
 
Questão 17 
Uma nutricionista indicou para um grupo de 
pacientes uma dieta rica em proteína. O 
quadro abaixo mostra a perda de peso (em kg) 
por paciente desse grupo. 
 

Perda de 
peso (KG) 

Número 
de 
pacientes 

1 3 
2 2 
3 3 
4 5 
5 4 
8 2 
10 1 

 
A partir desses dados, a média, a moda e a 
mediana de perda de peso desse grupo é dado 
respectivamente por 
 
a) 4,25; 4  e 4 
b) 4,1; 4 e 4 
c) 4,25;  4 e 4,5 
d) 4,1;  5 e 4,5 
e) 4,75; 5 e 4,75 
 
Questão 18 
Paulo contratou uma firma para pintar as 
paredes da área de lazer de sua casa. O 
encarregado desse serviço deverá misturar 
dois tons de tintas, rosa e branco, sendo que o 
tom rosa corresponde a 40% dessa mistura. Se 

esse encarregado já comprou os 8 litros de 
tinta rosa que serão totalmente usados, 
quantos litros de tinta branca ele deverá 
comprar para compor essa mistura? 
a) 28 litros. 
b) 20 litros. 
c) 12 litros. 
d) 8 litros. 
e) 6 litros. 
 
Questão 19 
Uma escola rural possui 200 alunos, dos quais 
80 são esportistas. Entre os alunos esportistas 
40% são homens, enquanto que, entre os não 
esportistas, essa porcentagem é de 60%. Uma 
pessoa dessa escola, escolhida ao acaso, é 
homem. A probabilidade dela ser esportista é 
 

a)  

 

b)   

 

c)  

 

d)  

 

e)  

 
Questão 20 
Uma caixa d’água na forma de um cilindro 
circular reto, com diâmetro da base igual a 10 
m e 2 m de altura está totalmente vazia. Uma 
torneira, com vazão igual a 20 litros por 
minuto, foi aberta para encher essa caixa 
d‘água. Mantendo constante essa vazão , 
quantas horas aproximadamente essa torneira 
deve ficar aberta, ininterruptamente, para 
encher totalmente essa caixa d’água?  
Considere 𝜋 = 3. 
 
a) 25 horas. 
b) 50 horas. 
c) 75 horas 
d) 100 horas. 
e) 125 horas 
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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
- O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
- O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria - FOLHA DE REDAÇÃO, em até 25 
linhas. 
- A redação que apresentar cópia dos textos da proposta da redação ou do caderno de questões terá o 
número de linhas copiadas desconsiderada para efeito de correção 
 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 
- tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”. 
- fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
- apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
 

TEXTO MOTIVADOR 
Texto 1 
O princípio da acessibilidade dispõe que na construção de espaços, na formatação de produtos e no 
planejamento de serviços deve-se considerar que as pessoas com deficiência (PCD) são usuárias 
legítimas, dignas e independentes. Nenhum serviço pode ser concedido, permitido, autorizado ou 
delegado sem acessibilidade plena, para não obstaculizar o exercício pleno dos direitos pelas 
pessoas com deficiência. A acessibilidade é um direito de todos os cidadãos e, por isso, não se 
limita a propiciar a inclusão de pessoas com deficiência, mas também de pessoas com mobilidade 
reduzida, idosos, gestantes e em situação vulnerável.  

OLIVEIRA, S. M. de. Cidade e acessibilidade: inclusão social das pessoas com deficiências.  
In: VIII Simpósio Iberoamericano em comércio internacional, desenvolvimento e integração regional, 2017 (adaptado). 

 

Texto 2 

 
 
 

PROPOSTA DA REDAÇÃO 
A partir da leitura do texto motivador e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua 
portuguesa sobre o tema “Acessibilidade no Brasil” Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
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FOLHA DE RASCUNHO DA REDAÇÃO 
Obs: Não se esqueça de transcrever a sua Redação para a Folha de Redação. 
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