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8.o ano

LÍNGUA INGLESA

1. Match the columns.

I. Sarah can play the piano very well. 

II. Could you lend me some money, please?

III. May I close the window?

IV. Can I help you?
    ) ( Permission
    ) ( Ability
    ) ( Offer
    ) ( Request

Now, choose the correct sequence.

a) II, III, I, IV.

b) II, I, III, IV.

c) III, I, IV, II. 

d) IV, I, II, III. 

e) III, II, IV, I.

2. Choose the correct alternative according to the 
use of the verb to be.

a) Mary and I was at the park yesterday.
b) Those women was not invited to the party.
c) There were a child lost at the park and Mom 

helped her.
d) My parents were at home last night.
e) Were Mr. Robinson angry with you this 

morning? 

3. Read the text.

United Kingdom

GEOGRAPHY
The United Kingdom, also called the U.K., 

consists of a group of islands off the northwest coast 
of Europe. It is a unique country made up of four 
nations: England, Wales, Scotland, and Northern 
Ireland. England, Wales, and Scotland also make up 
Great Britain.
NATURE

About 5,000 years ago, the center of the United 
Kingdom was covered with thick forests. Thousands of 
years ago, these woodlands were cleared by ancient 
farmers, and today only about 10 percent of the land 
is forest.
GOVERNMENT & ECONOMY

Britain’s system of government has developed 
over many centuries. Kings once ruled with advice from 

a council of religious leaders and nobles. This council 
eventually expanded into the Parliament, which now 
passes all the country’s laws. Today, the monarch (which 
can be a king or queen) has no real power.

The United Kingdom has been a leading trading 
nation for more than 500 years. In the 19th century, 
British industry helped make the country the most 
powerful nation in the world. It is still one of the 
strongest economies on Earth.
PEOPLE & CULTURE

The British are the creation of waves of invaders 
and migrants, including Celts, Romans, Anglo-Saxons, 
Vikings, and Normans. In the 1950s and 1960s, people 
from former colonies in the Caribbean, Africa, and Asia 
came to the United Kingdom to work.

Sports and literature are among the United 
Kingdom’s cultural claims to fame. Soccer, rugby, 
cricket, boxing, and golf were all invented in Britain. 
And the U.K. has produced many great writers, 
including William Shakespeare, Charles Dickens, and 
Robert Burns. J.K. Rowling, the writer of the Harry 
Potter books, is British.

Available at: https://kids.nationalgeographic.
com/explore/countries/united-kingdom/#united-

kingdom-abbey.jpg. Accessed: Feb. 2nd, 2019.

Choose the correct alternative according to the 
text.

a) Great Britain is made of four nations.
b) The UK is among one of the largest economies 

in the world.
c) Today, a king or a queen still rules the United 

Kingdom.
d) There are more woodlands now than there 

were in the past.
e) The United Kingdom hasn’t made significant 

contributions to the world concerning sports 
and literature.
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8.o ano

LÍNGUA ESPANHOLA

1. Veja a previsão do tempo para a cidade boliviana 
de La Paz e marque a alternativa adequada.

EL TIEMPO AHORA

10°C
RealFeel 15°

HOY
21 DE DIC.

14°Máx.
RealFeel 20°

ESTA NOCHE
21 DE DIC.

4° Mín.
RealFeel 4°

MAÑANA
22 DE DIC.

15°Máx.
RealFeel 17°
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O texto acima faz parte do gênero previsão do 
tempo e tem como propósito apresentar uma 
prospecção climática para determinados pe-
ríodos. A partir dessas informações e da leitura 
cuidadosa do texto, assinale a alternativa correta. 

a) Cálido e caluroso se relacionam a todas as 
previsões expostas. 

b) Niebe se relaciona ao tempo exposto pelo 
terceiro quadrado da previsão.

c) Probabilidad de tormenta con rayos se relaciona 
às previsões dos dias 21/12 (durante o dia) e 
22/12.

d) Cielo despejado se relaciona à previsão noturna 
para o dia 21/12.

e) Niebla se relaciona ao exposto pelo primeiro 
quadrado da previsão (el tiempo ahora).

2. 
La contaminación aumenta un 20% el riesgo 

de sufrir un tipo de ictus a corto plazo

Los investigadores, que han publicado 
el hallazgo en la revista científica Enviromental 
Research, analizaron la potencial influencia de 
dos elementos contaminantes, las partículas finas 
(PM 2.5) y el carbón negro. El estudio analizó 
los casos de 2.742 pacientes ingresados en los 
últimos años (2005–2014) en el hospital del 
Mar con un ictus. Solo excluyeron del estudio 
a los enfermos que no disponían de fecha de 
inicio de la sintomatología clínica del accidente 
cerebrovascular y a aquellos que vivían fuera 
del área de referencia del hospital. “Teníamos 
los datos de los pacientes, a qué hora habían 
iniciado los primeros síntomas, cuándo entraron 
en urgencias... Y los relacionamos con los datos 
de altas concentraciones de contaminantes en la 
zona”, señala el neurólogo.

Disponible en: https://elpais.com/elpais/2018/02/21/
ciencia/1519237894_232645.html. Consulta: 21 dic. 2018.

Considerando a utilização dos tempos verbais no 
texto, assinale a alternativa correta. 

a) Os verbos em destaque estão em dois diferen-
tes tempos verbais do passado e do subjunti-
vo, indicando possibilidades.

b) Os verbos em destaque estão no Pretérito 
Indefinido, sendo alguns deles irregulares e 
outros regulares.

c) Os verbos em destaque estão no Pretérito 
Perfeito Composto e indicam ações totalmen-
te acabadas.

d) Os verbos em destaque estão em dois diferen-
tes tempos verbais do passado e do indicativo.

e) Os verbos em destaque estão no Pretérito 
Indefinido e indicam ações que ainda não 
estão totalmente terminadas.

3. Observe o quadro de palavras retiradas da ques-
tão anterior e marque a alternativa que indique 
adequadamente as assertivas corretas.

partículas – carbón – analizó – 
síntomas – últimos

I. No quadro, há dois exemplos de palavras 
esdrújulas.

II. As palavras carbón e analizó têm a última 
sílaba tônica.

III. No quadro, há três exemplos de palavras 
esdrújulas e dois exemplos de palavras agudas.

IV. As palavras agudas terminadas em “n” ou vo-
gal, como carbón e analizó, e as terminadas 
em “s” são acentuadas no espanhol.

V. Partículas e síntomas são dois exemplos de 
palavras esdrújulas da Língua Espanhola.

a) As assertivas I e V estão corretas.

b) As assertivas II, III, IV e V estão corretas.

c) Somente as assertivas III, IV e V estão corretas.

d) Todas as assertivas estão corretas.

e) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
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8.o ano

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 4 e 5.

Posto, logo existo

Martha Medeiros

[...]

Antropofagia virtual. O Brasil, pra variar, está 
atrasado (aqui, dois terços dos usuários ainda 
atualizam seus perfis semanalmente), pois no 
resto do mundo já começa a ser articulado um 
movimento de desaceleração dessa tara por 
conexão: hotéis europeus prometem quartos 
sem wi-fi como garantia de férias tranquilas, 
empresas americanas desenvolvem programas 
de software que restringem o acesso à web e 
na Ásia crescem os centros de recuperação de 
viciados em internet. Tudo isso por uma simples 
razão: existir é uma coisa, viver é outra.

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

Tão preocupadas em existir para os outros, 
as pessoas estão perdendo um tempo valioso 
em que poderiam estar vivendo, ou seja, 
namorando, indo à praia, trabalhando, viajando, 
lendo, estudando, cercadas não por milhares 
de seguidores, mas por umas poucas dezenas 
de amigos. Isso não pode ter se tornado tão 
obsoleto.

[...]

MEDEIROS, Martha. Posto, logo existo. Zero Hora, 8 abr. 2012.

4. “Posto, logo existo” tem características do texto 
informativo e do texto literário; ele apresenta 
a visão da autora, que retrata com humor um 
assunto cotidiano. Levando em consideração a 
funcionalidade e a estrutura do texto, assinale a 
sua classificação enquanto gênero.

a) Artigo de divulgação científica.

b) Conto.

c) Crônica argumentativa.

d) Editorial.

e) Crônica ficcional.

5. “Tudo isso por uma simples razão: existir é uma 
coisa, viver é outra”. Assinale a alternativa que 
justifique uso dos dois pontos no trecho citado.

a) Anunciar uma enumeração.

b) Demarcar uma citação de texto.

c) Mostrar uma declaração de entrevista.

d) Apresentar uma explicação.

e) Mostrar a importância de existir.

Texto para as questões 6 e 7. 

Galinha cega

[...] Religiosamente, pela manhã, ele dava 
milho na mão para a galinha cega. As bicadas 
tontas, de violentas, faziam doer a palma da mão 
calosa. E ele sorria. Depois a conduzia ao poço, 
onde ela bebia com os pés dentro da água. A 
sensação direta da água nos pés lhe anunciava 
que era hora de matar a sede; curvava o pescoço 
rapidamente, mas nem sempre apenas o bico 
atingia a água: muita vez, no furor da sede 
longamente guardada, toda a cabeça mergulhava 
no líquido [...]. Depois de satisfeita a sede, ele a 
colocava no pequeno cercado de tela separado 
do terreiro (as outras galinhas martirizavam muito 
a branquinha) que construíra especialmente para 
ela. De tardinha dava-lhe outra vez milho e água 
e deixava a pobre cega num poleiro solitário, 
dentro do cercado.

Porque o bico e as unhas não mais catassem 
e ciscassem, puseram-se a crescer. [...] Ele notou 
essa miséria e, de vez em quando, com tesoura, 
aparava o excesso de substância córnea no 
serzinho desgraçado e querido.

Entretanto, a galinha já se sentia de novo 
quase feliz. Tinha delidas lembranças da claridade 
sumida. No terreiro plano ela podia ir e vir à 
vontade até topar a tela de arame, e abrigar-se 
do sol debaixo do seu poleiro solitário. Tinham 
soprado a lâmpada e acabou-se. Quem tinha 
soprado não era da conta dela. Mas o que lhe doía 
fundamente era já não poder ver o galo de plumas 
bonitas. E não sentir mais o galo perturbá-la com 
o seu cócó-có malicioso. O ingrato. [...]

ALPHONSUS, João. Galinha cega. In: MORICONI, 
Italo. Os cem melhores contos brasileiros do 

século. São Paulo: Objetiva, 2000. p. 19-20.
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8.o ano

6. A leitura desse fragmento permite concluir que o 
narrador é onisciente. Uma passagem que serve 
para comprovar essa afirmação é:

a) “As bicadas tontas, de violentas, faziam doer a 
palma da mão calosa. E ele sorria.” (l. 02, 03, 04)

b) “De tardinha dava-lhe outra vez milho e água 
e deixava a pobre cega num poleiro solitário, 
dentro do cercado.” (l. 15, 16, 17)

c) “Porque o bico e as unhas não mais catassem 
e ciscassem, puseram-se a crescer.” (l. 18–19)

d) “Depois a conduzia ao poço, onde ela bebia 
com os pés dentro da água.” (l. 4, 5)

e) “Mas o que lhe doía fundamente era já não po-
der ver o galo de plumas bonitas.” (l. 29, 30, 31)

7. De acordo com o texto, a galinha, para matar a 
sua sede, acabava:

a) Abrigando-se do sol debaixo do seu poleiro.

b) Mergulhando toda a cabeça na água.

c) Topando na tela de arame.

d) Soprando a lâmpada.

e) Erguendo seu pescoço.

8. Leia atentamente o texto a seguir, analisando as 
expressões em destaque.

O que esses motoqueiros fizeram por este 
cãozinho foi de parar o trânsito

Yasmin Abud 

Se tem uma coisa que estressa, é o trânsito, 
que está cada vez mais caótico. Cena muito 
comum, de partir o coração, é algum bichinho 
andando perdido pelas ruas. Foi o que aconteceu 
em São Paulo.

Era mais um dia normal nas vias da capital 
paulista, até que, ao ver um cãozinho correndo 
desesperado tentando fugir do movimento 
de inúmeros veículos, alguns motoqueiros 
decidiram ajudar o pequenino. O que eles 
fizeram? Eles pararam o trânsito!

Disponível em: http://atl.clicrbs.com.br/mundobom/2015/03/17/
o-que-esses-motoqueiros-fizeram-por-este-caozinho-

foi-de-parar-o-transito/. Acesso em: 22 dez. 2018.

Assinale a alternativa correta. 

a) Na manchete, a expressão “de parar o trânsito” 
está no sentido conotativo. 

b) Na última frase (“Eles pararam o trânsito!”), 
deu-se à expressão em destaque um sentido 
conotativo.

c) A expressão em destaque na manchete (“O 
que esses motoqueiros fizeram por este 
cãozinho foi ‘de parar o trânsito!’”) apresenta 
somente um sentido denotativo.

d) Em “Eles pararam o trânsito!”, a expressão em 
destaque apresenta um sentido diferente do 
usual, isto é, sentido figurado.

e) Em “O que esses motoqueiros fizeram por este 
cãozinho foi de parar o trânsito!”, a expressão 
em destaque apresenta sentido literal, ou seja, 
sentido próprio, dicionarizado.

9. Indique qual das frases a seguir está adequada.

a) Visitei uma exposição de esculturas e quadros 
raras.

b) Justiça para todos é necessária. 

c) Abriu a janela e fechou-as de súbito.

d) A cozinha e os quartos foram pintados.

e) Seus olhos azul olhavam-me apaixonadamente.
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Texto para a próxima questão.

Senhora viúva

– Dizei, senhora viúva,
com quem quereis vos casar,
se é com o filho do conde,
ou é com o seu general,
general, general?
– Não é nenhum desses homens,
que eles não são pra mim. 
Eu sou uma pobre viúva
triste, coitada de mim,
ai de mim, ai de mim!
– Então, senhora viúva,
comigo vai se casar,
e com os seus lindos braços 
vai logo me abraçar,
me abraçar, me abraçar!
Tingolê, tingolá,
toca a viola pra nós dançar!
Tingolê, tingolá,
a viúva vai se casar!

MACHADO, Ana Maria (Org.) O tesouro das cantigas para 
crianças. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. p. 65.

10. Analise as seguintes afirmativas.

I. Os elementos “desses homens” (6.º verso) e 
“eles” (7.º verso) referem-se ao conde e ao 
general.

II. O termo “seus” (13.º verso) refere-se aos braços 
da viúva.

III. O termo “me” em “me abraçar” (14.º verso) 
refere-se ao eu lírico do texto.

IV. O termo “então” (11.º verso) estabelece uma 
relação de conclusão com o que vinha sendo 
discutido pelos dois personagens.

Qual alternativa apresenta a(s) afirmativa(s) 
correta(s)?

a) Apenas a afirmativa I está correta.

b) As afirmativas II, III e IV estão corretas.

c) Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

d) Somente a afirmativa IV está correta.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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11. Leia e analise este cartaz.

Com a força do seu voto

você pode transformar o Brasil.

E declarar sua independência.

Disponível em: h ttp://www.tse.jus.br/imagens/
imagens/tre-ms-meu-voto-meu-futuro-campanha-

da1319225895851. Acesso em 22 dez. 2018.

A conjunção “e” no trecho “E declarar sua inde-
pendência” expressa ideia de quê?

a) Alternativa.

b) Explicação. 

c) Conclusão.

d) Adversidade. 

e) Adição. 

12. Quando um texto apresenta a opinião e a posição 
do veículo de comunicação (jornal, revista etc.) 
acerca de fatos recentes considerados relevan-
tes em determinada sociedade, bem como o 
posicionamento institucional (da empresa de 
comunicação: jornal ou revista), dizemos que esse 
texto faz parte de qual gênero?
a) Crônica.

b) Artigo de opinião.

c) Editorial.

d) Classificado.

e) Notícia.
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ARTE

13. O teatro usa o texto como elemento formador, 
sendo que esse determina o que os personagens 
dialogam, contextualizando tempo e lugar. Leia 
atentamente as afirmativas a seguir sobre essa 
linguagem artística.

I. William Shakespeare, autor das peças Rei Lear 
e Romeu e Julieta, escreveu sobre comédias, 
personalidades históricas e tragédias.

II. Nelson Rodrigues foi um importante drama-
turgo brasileiro cujas obras abordavam temas 
polêmicos e estavam sujeitas à censura da 
época.

III. O texto dramático contém todas as infor-
mações de cena e de fala dos personagens, 
mesmo que possa ser adaptado.

Marque a alternativa correta.

a) Todas as afirmativas estão corretas.

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

e) Nenhuma das afirmativas está correta.

14. Uma história em quadrinhos, ou HQ, é uma 
arte sequencial e narrativa feita em forma de 
desenhos que apresentam uma continuidade e 
são separados em quadros. Diferentes culturas 
expressaram ideias por meio do desenho sequen-
cial. Os egípcios da Antiguidade, por exemplo, 
narravam por meio dessa arte. Da mesma forma, 
Walt Disney, desde que foi criada, usa a história 
em quadrinhos para retratar suas narrativas.  Leia 
as afirmativas a seguir sobre o modo de compor 
uma HQ.

I. Há uso de onomatopeias nos quadros para 
identificar ruídos e sons produzidos pelos 
personagens e pelos objetos.

II. As vinhetas são quadros alinhados nos quais 
os desenhos são feitos, na sequência da 
narrativa.

III. Os balões de diálogo são contornados de 
modos diferentes para demonstrar os tipos 
de fala dos personagens. O pensamento, por 
exemplo, é representado pelas bordas em 
ziguezague.

Marque a alternativa correta.

a) Todas as  afirmativas estão corretas.

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

e) Nenhuma das afirmativas está correta.

HISTÓRIA

15. Nos séculos XVII e XVIII, a classe trabalhadora 
inglesa era formada por camponeses e artesãos. 
Esses trabalhadores foram desprovidos de suas 
terras e matérias-primas, todas transformadas 
em propriedade de nobres e burgueses pelo 
Parlamento. Sobre esses camponeses e artesãos, 
assinale a alternativa correta.

a) Apesar dos cercamentos de terras comunais, 
que antes eram usadas por todos os ingleses 
e passaram a ser usadas apenas por alguns 
empresários da indústria têxtil, a maioria dos 
camponeses desapropriados evitaram migrar 
para as cidades.

b) O ritmo da produção artesanal não foi alterado 
com a industrialização desse trabalho, ainda 
exercido no espaço doméstico do artesão, por 
ele e sua família, de acordo com a necessidade 
daqueles que encomendavam seus serviços.

c) Se antes o trabalho agrário era pautado pelo 
tempo de semeadura e colheita, com estações 
menos exaustivas do que outras, no regime 
das fábricas industriais os operários tinham 
liberdade para trabalhar quando quisessem. 

d) Além dos homens, as mulheres e as crianças 
da classe trabalhadora eram empregadas nas 
fábricas, recebendo salários menores mesmo 
ao desempenhar as mesmas funções.

e) Devido às péssimas condições de vida nas 
cidades industriais, com jornadas de trabalho 
exaustivas e arriscadas, vivendo em moradias 
indignas, os trabalhadores tomaram o poder 
na Inglaterra e aboliram o Parlamento.
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16. Tradicionalmente, os historiadores marcam o 
início da Idade Contemporânea nos anos finais 
do século XVIII, quando uma série de revoluções 
liberais teriam transformado o Ocidente euro-a-
mericano, rompendo os pactos coloniais e desti-
tuindo as monarquias de sua autoridade e sobe-
rania. Sobre a Revolução Francesa (1789-1799), 
uma das revoluções ocorridas nesse contexto, 
assinale o que for correto.
a) Os revolucionários franceses eram defensores 

da igualdade entre todos os homens, isto é, 
defendiam a inexistência de privilégios fiscais 
para os membros da nobreza.

b) Entre as revoluções liberais, a Francesa foi a 
única em que não se registraram rebeliões 
violentas ou execuções públicas de inimigos 
do novo governo instituído.

c) Apesar da heterogeneidade do chamado 
Terceiro Estado da França, plebeus pobres e 
ricos conseguiram eliminar suas diferenças de 
status e de renda com a revolução.

d) Nenhum dos eventos de tomada de poder 
revolucionária contou com a participação de 
mulheres, que, de maneira geral, independen-
temente de classe, eram leais à Coroa.

e) Com a ascensão de Napoleão Bonaparte, nos 
anos finais da revolução, a democracia repu-
blicana conseguiu, enfim, estabelecer-se e 
superar o Antigo Regime.

17. Por causa das relações estabelecidas entre os 
reinos europeus e seus colonos nas Américas, 
eventos de impacto acontecidos em um dos 
lados do Oceano Atlântico afetavam também o 
outro lado. Pensando nisso, assinale a alternativa 
correta no que se refere ao império napoleônico, 
de uma perspectiva euro-americana.

a) Para conquistar a hegemonia sobre a Europa, 
Napoleão impôs um bloqueio comercial con-
tra seus rivais ingleses e, com isso, provocou 
a ruína econômica da Inglaterra e a indepen-
dência de suas colônias na América do Norte.

b) Como consequência dos avanços militares de 
Napoleão e suas tropas sobre o território de 
outros países europeus, a maioria das cortes 
reais foram transferidas para cidades coloniais 
na América do Sul, fato inédito até então. 

c) Se a filosofia iluminista inspirou com ideias os 
movimentos de libertação nas Américas, as 
conquistas napoleônicas criaram condições 
materiais para esses movimentos, ao desorga-
nizar e enfraquecer as metrópoles europeias.

d) Depois de emancipadas pelo governo revo-
lucionário, as colônias francesas no Caribe fo-
ram reconquistadas por Napoleão, e os revo-
lucionários negros de Santo Domingo, depois 
de anos de luta armada, foram executados. 

e) A curta movimentação das tropas imperiais 
de Napoleão pela Europa afrouxou as relações 
coloniais entre esse continente e as Américas, 
mas assim que o imperador francês foi derro-
tado, as Américas foram recolonizadas.
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18. Leia o texto abaixo, a respeito do incêndio que 
destruiu o Museu Nacional em 2 de setembro 
de 2018, e assinale a alternativa correta, com 
base nos seus conhecimentos sobre a estadia de 
D. João VI no Brasil colonial.

“O incêndio do Museu Nacional equivale 
ao Brasil queimar sua própria certidão de 
nascimento. […] o palácio de São Cristóvão, na 
Quinta da Boa Vista, onde funcionava o museu, 
é o local do nascimento do Brasil como Estado-
-nação ao longo do século XIX. Ali morou o rei 
Dom João VI nos 13 anos de permanência da 
Corte portuguesa no Rio de Janeiro. A famosa 
carta que a futura imperatriz Leopoldina e José 
Bonifácio de Andrada e Silva mandaram em 2 de 
setembro de 1822 para Dom Pedro I, que estava 
em São Paulo, às vésperas do Grito do Ipiranga, 
foi assinada nesse palácio.”

GOMES, Laurentino. Por que o Museu Nacional nasceu e morreu 
como símbolo do toma lá dá cá? Disponível em: https://epoca.

globo.com/por-que-museu-nacional-nasceu-morreu-como-
simbolo-do-toma-la-da-ca-23047049. Acesso em: 16 jan. 2019.

a) A transferência da Corte portuguesa para uma 
cidade na América do Sul fortaleceu o desen-
volvimento industrial do Brasil e promoveu o 
fim da dependência econômica entre portu-
gueses e ingleses.

b) A permanência da Corte real portuguesa no 
Brasil teve como consequência a transforma-
ção da paisagem urbana do Rio de Janeiro, 
que passou a assemelhar-se a uma cidade 
metropolitana europeia.

c) Temendo uma rebelião parecida com a 
Revolução Haitiana, realizada por homens e 
mulheres escravizados naquela ex-colônia 
caribenha, D. João aboliu a escravidão assim 
que aportou no Brasil.

d) Uma vez sediada no Rio de Janeiro, a Corte 
real portuguesa pôde investir na conquista 
de mais territórios coloniais na América do 
Sul, anexando todos os países andinos para 
ter acesso ao Oceano Pacífico.

e) Com o fim das guerras napoleônicas na 
Europa, o território português foi liberado 
do domínio francês, mas a Corte portuguesa 
continuou a viver no Rio de Janeiro e fez de 
Portugal uma colônia na Europa.

19. Considerando os seus conhecimentos sobre a 
história das independências na América Latina, 
assinale a alternativa que melhor complementa 
os enunciados feitos no texto abaixo.

“Somos o único país de fala portuguesa; 
nosso desenvolvimento político deu-se pós-
-independência, sob uma forma monárquica de 
governo, enquanto toda a América optou pela 
república. Pela própria história colonial e por 
diferenças nos processos de independência, 
nossos “pais fundadores” não nos são comuns: 
enquanto boa parte da América do Sul cultua 
Bolívar, San Martín, Sucre, O’Higgins e Miranda, 
nosso herói da independência foi o próprio 
herdeiro da Coroa portuguesa.”

OLIVEIRA, Francisco de. Fronteiras invisíveis. Disponível em: 
https://artepensamento.com.br/item/fronteiras-invisiveis/?utm_

source=meio&utm_medium=email. Acesso em: 16 jan. 2019.

a) Enquanto a democracia republicana nos paí-
ses da América hispânica incluía os indígenas 
e afrodescendentes no governo do Estado, a 
monarquia brasileira os mantinha excluídos 
do poder.

b) Se, por um lado, todos os libertadores da 
América hispânica eram indígenas e lutavam 
contra o predomínio criollo nos governos na-
cionais, por outro lado, sequer existiam povos 
indígenas no Brasil.

c) Assim como no Brasil, onde a libertação na-
cional foi feita por uma elite luso-brasileira, 
também na América hispânica prevaleceu o 
domínio de uma elite de descendentes dos 
espanhóis, os chamados criollos.

d) Desde o início dos processos de libertação da 
América do Sul, as lideranças, como Simon 
Bolívar e José de San Martín, concordavam 
em criar várias repúblicas, uma independente 
da outra.

e) Na América hispânica, as libertações nacionais 
foram realizadas por meio de negociações 
diplomáticas com sua metrópole.
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20. No ano de 1824, um grupo comandado pelo rábu-
la Antônio Pereira dos Santos pregou cartazes em 
favor da morte dos “caiados” (brancos) nas casas 
da vila sergipana de Laranjeiras e organizaram 
um banquete em homenagem ao Haiti na casa 
de Pereira dos Santos. Dito isso, com base na lei-
tura da carta citada abaixo, escrita naquela época 
por um oficial de Laranjeiras ao governador da 
província do Sergipe, assinale a alternativa que 
contém a melhor interpretação da referida carta.

“Senhor Governador das Armas. ALERTA. 
Uma pequena faísca faz um grande incêndio. 
O Incêndio já foi lavrado. No jantar que deram 
nas Laranjeiras os ”Mata Caiados” se fizeram três 
saúdes: primeiros a extinção de tudo quanto é 
do reino, [...] a segunda a tudo quanto é branco 
do Brasil [...] a terceira á igualdade de sangue e 
de direitos. […] Um menino R... Irmão de outro 
bom menino fez muitos elogios ao Rei de Haiti, 
e porque não o entendiam, falou mais claro: São 
Domingos, o Grande São Domingos […] Alerta. 
Alerta. Acudir enquanto é tempo. Laranjeiras, 26 
de junho de 1824 (Philioordinio). ”

Arquivo Nacional, IG 105, folhas 177-119 apud NASCIMENTO, 
Washington Santos. São Domingos, o Grande São Domingos: 
repercussões e representações da Revolução Haitiana no Brasil 

escravista (1791-1840). Dimensões. Volume 21, 2008: 126.

a) O oficial de Laranjeiras e o governador da 
província do Sergipe não conheciam o Haiti, 
tampouco a ilha de Santo Domingo, e não 
entendiam o motivo de se celebrar o rei da-
quele país.

b) Os conspiradores chamados na carta de 
“Mata Caiados” pretendiam incendiar a vila 
de Laranjeiras, para matar todas as pessoas 
brancas do lugar, conforme suspeitava o oficial 
da vila.

c) Inspirados nos revolucionários negros que 
libertaram o Haiti do pacto colonial e da escra-
vatura, os “Mata Caiados” pareciam ter a vonta-
de de fundar um país livre sem desigualdades.

d) O movimento dos “Mata Caiados” não preo-
cupou as autoridades da vila de Laranjeiras, 
como atesta o tom tranquilo da carta daquele 
oficial, apenas relatando o estranho jantar.

e) O oficial de Laranjeiras era também do grupo 
de Antônio Pereira da Silva e, para garantir o 
sucesso da rebelião em curso, ele tentava uma 
aliança com o governador da província.

GEOGRAFIA

21. Leia o texto a seguir.

Cientistas descobriram uma nova porção de 
terra que pode entrar para o grupo já conhecido 
dos continentes, que inclui África, Antártica, 
Oceania, Eurásia, América do Sul e América do 
Norte [...].

De acordo com o novo estudo, o sétimo 
continente se chama Zelândia, e se forma com a 
junção dos arquipélagos da Nova Zelândia e da 
Nova Caledônia. Segundos os 11 pesquisadores 
por trás do estudo, as ilhas seriam parte de um 
mesmo pedaço de terra com 4,9 milhões de km², 
que é separado da Austrália.

Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/
noticia/2017/02/geologos-afirmam-que-terra-tem-um-

novo-continente.html. Acesso em: 15 jan. 2019.

As terras do suposto novo continente, a Zelândia, 
fazem parte da região conhecida como:

a) Eurásia.

b) Micronésia. 

c) Novíssimo Mundo. 

d) Novo Mundo.

e) Velho Mundo. 

22. Durante a Guerra Fria os países do planeta eram 
divididos em três mundos: Primeiro Mundo, 
Segundo Mundo e Terceiro Mundo. Assinale a 
alternativa que apresenta uma característica dos 
países do Segundo Mundo.

a) Busca por lucro.

b) Economia planificada. 

c) Lei da oferta e da procura.

d) Livre-mercado. 

e) Propriedade privada. 
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23. Há diversas formas de regionalizar o espaço mun-
dial. Uma das mais utilizadas atualmente é a que 
divide o mundo em países do Norte e em países 
do Sul. A divisão entre Norte e Sul não necessa-
riamente obedece aos hemisférios geográficos, 
como é o caso da América Central, da Austrália 
e da Nova Zelândia. Assinale a alternativa que 
apresenta uma característica da maioria dos 
países do Sul.

a) Alta expectativa de vida. 

b) Baixo analfabetismo. 

c) Economia baseada no setor primário. 

d) Forte investimento em desenvolvimento 
tecnológico.

e) Presença de centros financeiros. 

24. Na Nova Divisão Internacional do Trabalho (NDIT) 
vários dos países em desenvolvimento passam 
a ter um novo papel, superando a posição de 
apenas exportadores de matérias-primas. Tal 
mudança ocorreu devido à industrialização 
desses países, impulsionada principalmente por 
transnacionais oriundas de países desenvolvidos.

A Nova Divisão Internacional do Trabalho ocorre 
no contexto do:

a) Anarquismo. 

b) Capitalismo comercial. 

c) Capitalismo financeiro. 

d) Capitalismo industrial. 

e) Socialismo.

25. Criado no início da década de 1991, o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) foi criado para 
que a avaliação do desenvolvimento humano de 
um país fosse além da renda per capita. O IDH é 
expresso por um número de 0 a 1 e é calculado 
pela média de três dimensões – cada qual com 
um ou mais indicadores.

Sabendo disso, é possível afirmar que o cálculo 
do IDH considera as seguintes dimensões:

a) Educação, meio ambiente e longevidade.

b) Felicidade, longevidade e renda.

c) Longevidade, meio ambiente e felicidade. 

d) Meio ambiente, educação e renda. 

e) Renda, longevidade e educação. 

26. Os blocos econômicos podem apresentar diver-
sos estágios de desenvolvimento ou de integra-
ção. No entanto, o que têm em comum é que se 
iniciam com a redução ou eliminação de barreiras 
alfandegárias internas, o que facilita o comércio 
entre os países-membros. Um dos primeiros está-
gios de desenvolvimento de um bloco econômico 
mencionado no texto diz respeito a/ao

a) união aduaneira. 

b) Tarifa Externa Comum (TEC). 

c) união monetária. 

d) zona de livre-comércio. 

e) mercado comum. 

FILOSOFIA

27. “Quando, pois, se trata das coisas que percebe-
mos pela mente (...) estamos falando ainda em 
coisas que vemos como presentes naquela luz 
interior da verdade, pela qual é iluminado e de 
que frui o homem interior.”

Santo Agostinho. Do Mestre. São Paulo: Abril Cultural. 1973. p. 320.

O fragmento de texto em destaque faz referên-
cia a uma teoria filosófica do período medieval 
denominada:
a)  Iluminismo.
b) Teocentrismo.
c) Iluminação divina.
d) Revelacionismo.
e) Medievalismo.

28. Ao analisar a afirmação “penso, logo existo” de 
Descartes, podemos concluir que:
a) A afirmação o coloca como um filósofo racio-

nalista, uma vez que a capacidade de racio-
cinar toma o lugar das proposições ligadas à 
teologia medieval.

b) O pensamento determina a existência.
c) A ausência de dúvidas é fundamental na apli-

cação do método cartesiano.
d) Os sentidos humanos, uma vez que são conse-

quência do uso da razão, são bastante confiá-
veis e úteis à construção da verdade absoluta. 

e) A razão é pressuposto inabalável da existên-
cia e, sendo assim, o engano inexiste no ser 
humano. 
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29. Dentre outros problemas, Descartes discutiu 
acerca da existência de Deus. Segundo o filósofo:
a) O problema da existência de Deus está resol-

vido: o ser humano, um ser finito, é incapaz 
de provar a existência ou a inexistência de 
um ser cujas características são a infinitude e 
a perfeição.

b) Deus é um engano inserido na mente humana 
pelo uso inadequado da razão.

c) Da própria ideia de Deus retira-se o absurdo 
de sua existência. 

d) Sendo Deus um ser perfeito, somente ele seria 
o responsável por colocar na mente do ser 
humano, imperfeito, a ideia de sua existência. 

e) Os atributos de Deus são impossíveis à men-
te do ser humano; deste modo, é clara a sua 
impossível existência.

 MATEMÁTICA

30. Considere as afirmações a seguir sobre os nú-
meros reais.
I. O número 2 é inteiro, mas não natural.
II. O número 2 é racional, mas não inteiro.

III. O número 0,25 é racional e não inteiro.

Assinale a alternativa que indica quais afirmações 
são verdadeiras.

a) Todas são verdadeiras.

b) Nenhuma é verdadeira.

c) Apenas I é verdadeira.

d) Apenas I e III são verdadeiras.

e) Apenas III é verdadeira.

31. Marta quer comprar um vestido que custa 
R$65,00. O vendedor lhe disse que caso ela pague 
à vista, terá um desconto de 12%. Marta decide 
pagar o vestido à vista. Qual é o valor, em reais, 
pago por ela?

a) R$7,80.

b) R$64,22.

c) R$57,20.

d) R$53,00.

e) R$19,50.

32. Qual é o resultado da expressão numérica a 
seguir?

0 3
1
3

0 25 0 1, . , : ,+

















a) 7
4

b) 7
3

c) 7
2

d) 7
400

e) 1

33. Nina achou uma caixa antiga de seus avós e 
precisava da senha para abri-la. Como seus avós 
gostavam muito de matemática, o segredo para 
abrir era uma expressão matemática. Para abrir, 
ela precisa determinar a soma dos algarismos do 
resultado da expressão a seguir:

49 22588 .

Qual alternativa corresponde ao segredo da caixa 
dos avós de Nina?

a) 10

b) 15

c) 6

d) 13

e) 735

34. Considere a imagem a seguir:

E

H
G

F

D
C

B
A

Assinale a alternativa que apresenta dois segmen-
tos de reta paralelos na imagem acima.

a) GH e GF.

b) CG e CB.

c) EF e FG.

d) EF e AB.

e) BC e BF.
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35. Leia com atenção o trecho a seguir.

“Desde os tempos mais remotos da História 
da Humanidade, tem-se registros de objetos, 
gravuras e esculturas na forma de poliedros. Na 
Grécia Antiga,  os  poliedros  foram estudados  
de  forma  sistemática,  inicialmente,  pelos  
pitagóricos. Platão associava a cada um dos 
quatro elementos básicos da natureza – terra, 
água, ar e fogo – um poliedro regular. O 
dodecaedro representava o cosmos. Esses cinco 
poliedros convexos regulares, os poliedros de 
Platão, são, posteriormente, construídos de forma 
sistemática, por Euclides, no Livro XIII de seus 
Elementos.”

Disponível em: http://www.dma.ufv.br/downloads/MAT%20
208/2017-II/textos/POLIEDROS_Marli%20D.%20D.%20Moreira%20

-%20MAT%20208%20-%202017-II.pdf. Acesso em: 11 dez. 2018.

Como podemos perceber, os poliedros já fazem 
parte de várias situações do nosso dia a dia, po-
rém existem algumas figuras que não apresentam 
as características de um poliedro e são chamadas 
de não poliedros. Qual das alternativas abaixo é 
um não poliedro?

a) Cubo.

b) Paralelepípedo.

c) Prisma.

d) Cone.

e) Pirâmide.

36. O hexágono regular abaixo tem seus lados me-
dindo x + 2. 

Qual é a expressão algébrica que representa o 
perímetro da figura?

a) 6x + 12

b) 6x + 2

c) 6x

d) 18x

e) 12x

37. Observe a expressão algébrica a seguir:

45 3 10x y
?

Assinale qual deve ser o monômio do denomina-
dor da divisão acima de modo que o quociente 
seja:

−3x

a) 15

b) –15x2y10

c) 15x2y10

d) –15x2y

e) –15xy

38. Qual é o volume de um cubo cuja aresta tem 

medida igual a 2
3

4 2a bc ?

a) 6
9

12 3 6a b c

b) 8
27

64 3 8a b c

c) 8
27

12 3 6a b c

d) 6
9

64 3 8a b c

e) 8
27

4 2a b c
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CIÊNCIAS

Observe as imagens a seguir para responder às 
questões 39 e 40.

Bl
ue

Ri
ng

M
ed

ia
/S

hu
tt

er
st

oc
k

A B

39. Atualmente, já se conhece muito a respeito 
das células e isso se deve às diversas pesquisas 
realizadas sobre essa estrutura. Leia e analise as 
afirmativas que tratam a respeito das células e 
julgue se são verdadeiras ou falsas. 

I.  (   ) As duas células representadas são euca-
rióticas, pois, mesmo que elas estejam em 
corte, é possível observar várias estruturas 
e organoides que não existem em células 
procarióticas. 

II.  (   ) A célula indicada pela letra A é uma célula 
animal e a célula indicada pela letra B é 
uma célula vegetal.

III.  (   ) As células apresentam três regiões básicas, 
que são membrana plasmática, citoplas-
ma e núcleo.

IV.  (   ) Pode-se afirmar que o estudo das células 
se desenvolveu conforme as tecnologias 
disponíveis para estudá-las. Um exemplo 
é o desenvolvimento de instrumentos 
ópticos, como os microscópios, que aju-
daram muito no estudo dessas estruturas.

V.  (   ) As células apresentam sempre o mesmo 
formato, independentemente da função 
que desempenham no organismo.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

a) (V), (V), (V), (V), (V).

b) (V), (V), (V), (V), (F).

c) (V), (V), (F), (F), (V).

d) (V), (F), (F), (V), (F).

e) (F), (V), (V), (F), (V). 

40. Existem vários organoides e estruturas mer-
gulhados no citoplasma das células, cada qual 
desempenhando sua função. A respeito disso, 
analise as alternativas a seguir e assinale a que 
estiver correta.

a) Os ribossomos são responsáveis pela síntese 
de proteínas. Eles podem ser encontrados 
soltos no citoplasma ou aderidos ao retículo 
endoplasmático granular.

b) As mitocôndrias atuam na divisão celular e 
na formação do fuso mitótico. Elas também 
formam os cílios e os flagelos.

c) O complexo golgiense armazena substâncias 
diversas e, depois de digeri-las, realiza a secre-
ção delas por meio de poros nucleares.

d) Os centríolos são responsáveis pelo controle 
de todas as atividades celulares, inclusive a 
divisão celular.

e) O retículo endoplasmático não granuloso é 
responsável pelo transporte de substâncias e 
pela produção de carboidratos.
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41. As células que formam os organismos plurice-
lulares apresentam diferentes formas e funções. 
Células que têm mesma estrutura e função se 
unem a outras formando os tecidos. Observe a 
imagem a seguir.

ud
ai

x/
Sh

ut
te

rs
to

ck

Em relação aos diferentes tipos de tecidos, 
assinale a alternativa que apresenta a associação 
correta das colunas 1 e 2.

Coluna 1 – tipos de tecido

I. Tecido epitelial

II. Tecido conjuntivo

III. Tecido muscular

IV. Tecido nervoso

Coluna 2 – características dos tecidos

A – As células desse tecido formam uma rede de 
comunicação e têm a capacidade de conduzir 
os estímulos e respostas entre diferentes par-
tes que formam o corpo. 

B – Tecido formado por células com capacidade 
de contração, isto é, capazes de se contrair 
e relaxar. Algumas células têm contração 
voluntária, enquanto outras têm contração 
involuntária.  

C – A forma de organização das células desse te-
cido já dá uma ideia do papel desempenhado 
por ele, pois as células são muito próximas e 
agem como uma barreira física, dificultando a 
entrada e a saída de substâncias.

D – Grupo de tecidos muito diversificado. No 
entanto, todos têm em comum o fato de as 
células serem bem afastadas umas das outras.

A associação correta entre as colunas é:

a) I  – D; II – C; III – B; IV – A.

b) I – C; II – B; III – D; IV – A.

c) I – C; II – D; III – B; IV – A.

d) I – B; II – A; III – C; IV – D.

e) I – B; II – A; III – D; IV – C.
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42. Leia o texto a seguir.

Você já deve ter percebido que as orelhas 
dos lutadores de algumas modalidades, com o 
tempo, vão ficando deformadas. Mas você sabe 
por que é que isso acontece? [...] 

O que causa o problema é uma condição 
chamada pericondrite, que consiste em uma 
infecção do tecido conjuntivo que envolve a 
cartilagem das orelhas. [...]

A pericondrite é provocada pelo trauma 
constante das lutas, ou seja, pelos atritos e 
esmagaduras sofridos durante os treinos e 
combates. A infecção pode levar à falta de 
vascularização nas orelhas que, por sua vez, 
pode provocar a morte do tecido. Essa necrose 
provoca uma forte reação fibrosa, resultando na 
formação de nova cartilagem para preencher o 
espaço lesionado. [...]

Por sorte, embora a pericondrite seja dolorosa 
e deixe as orelhas mais susceptíveis a infecções, ela 
não guarda relação com a perda auditiva. 

RINCON, Maria Luciana. Você sabe por que as orelhas 
dos lutadores ficam deformadas? Disponível em: 

https://www.megacurioso.com.br/corpo-humano/42869-
voce-sabe-por-que-as-orelhas-dos-lutadores-ficam-

deformadas-.htm. Acesso em: 7 jan. 2019.
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O texto aborda um problema muito comum entre 
os lutadores, a deformidade das orelhas, relacio-
nando-a a uma infecção no tecido conjuntivo 
cartilaginoso. A respeito desse tecido e das infor-
mações presentes no texto, analise as afirmativas 
a seguir verificando quais são as certas.
I. Alé m das orelhas, o tecido cartilaginoso apa-

rece na composição de estruturas da laringe, 
da traqueia, do nariz e recobrindo a superfície 
das articulações.

II. De acordo com o texto, o que causa a de-
formidade nas orelhas dos lutadores é uma 
infecção do tecido cartilaginoso denominada 
pericondrite.

III. Segundo o texto, além da deformidade na 
cartilagem das orelhas, a pericondrite é res-
ponsável pela perda auditiva dos lutadores. 

IV. O tecido cartilaginoso é vascularizado, isto 
é, irrigado por vasos sanguíneos. Assim, as 
pancadas que os lutadores sofrem na região 
das orelhas comprometem com a irrigação de 
sangue no tecido cartilaginoso, ocasionando 
a deformidade nas orelhas.

A alternativa que contém as sentenças corretas é:

a) I e IV.

b) II e III.

c) II e IV.

d) I e II.

e) I e III.

43. A cesta básica brasileira, composta por 13 ali-
mentos, foi criada para suprir as necessidades 
alimentares básicas de uma pessoa durante 
um mês. Os alimentos que fazem parte da 
cesta básica brasileira são: carne, leite, feijão, 
arroz, farinha, batata, tomate, pão francês, café 
em pó, banana, açúcar, banha/óleo e mantei-
ga. Segundo o Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), 
os alimentos da cesta básica e suas respectivas 
quantidades mensais são diferentes conforme 
as regiões do Brasil. 

Metodologia da Cesta Básica de Alimentos. Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). 

Disponível em: https://www.dieese.org.br/metodologia/
metodologiaCestaBasica.pdf. Acesso em: 6 jan. 2019.

Para responder a esta questão, alguns alimentos 
que fazem parte da cesta básica brasileira foram 
organizados em três grupos. 

Grupo I – Carne e leite.

Grupo II – Arroz, batata, feijão e manteiga.

Grupo III – Banana e tomate.

Relacione o número de cada grupo de alimen-
tos da cesta básica com sua respectiva função 
alimentar.

a) Gru po I – energéticos. Grupo II – construtores. 
Grupo III – reguladores.

b) Grupo I – construtores. Grupo II – reguladores. 
Grupo III – energéticos.

c) Grupo I – construtores. Grupo II – energéticos. 
Grupo III – reguladores.

d) Grupo I – energéticos. Grupo II – reguladores. 
Grupo III – construtores.

e) Grupo I – reguladores. Grupo II – construtores. 
Grupo III – energéticos.
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44. Imagine que você está caminhando pela calçada 
no centro da cidade, perto do horário do almoço, 
e de repente começa a sentir fome. Você caminha 
mais um pouco e encontra um restaurante. Em 
frente ao restaurante há uma placa informando 
as seguintes opções para o almoço:

G
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Cardápio de hoje
Arroz

Feijão
Batata frita 

Carne de panela
Frango grelhado

Rúcula com bacon
Salada de alface, espinafre e 

tomate
Sobremesa: doce de leite e 

salada de frutas 
Bebidas: água mineral, 

refrigerante e suco de acerola

Analise as afirmativas relacionadas às opções do 
cardápio do restaurante e assinale a alternativa 
correta.  

a) P ara evitar a ingestão de todos os alimentos 
calóricos presentes no cardápio, você não 
deverá comer o doce de leite e nem tomar 
refrigerante.

b) Das opções de bebidas no cardápio, existem 
duas que são saudáveis: a água mineral, rica 
em vitamina C, e o suco de acerola, rico em 
minerais como o sódio.

c) Visando uma alimentação equilibrada e saudá-
vel, é recomendável que seu prato contenha 
os seguintes alimentos do cardápio: arroz, 
feijão, frango grelhado, batata frita, salada de 
alface e tomate.

d) No cardápio do restaurante encontramos pelo 
menos um exemplo de carboidrato, de lipídeo, 
de proteína, de vitaminas e minerais.

e) Entre as opções de comida quente do cardá-
pio, o arroz, o feijão e a batata são alimentos 
construtores, já a carne de panela e o frango 
grelhado são alimentos energéticos.
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45. Leia o texto a seguir que trata do equilíbrio entre 
a ingestão calórica e a perda de peso.

Algumas pessoas acreditam que perder 
calorias é sinônimo de perder peso. Mas de 
nada adianta manter uma rotina com intensas 
atividades físicas caso a sua ingestão de calorias 
ainda esteja acima daquilo que você gasta no 
dia a dia.

A regra fundamental para perder peso é 
simples: gastar mais energia (calorias) do que se 
ingere.

Isso acontece porque, quando seu corpo 
tem calorias em excesso ao longo do dia, elas 
podem se transformar em reserva de energia e 
são armazenadas em forma de gordura. [...]

Para perder gordura de forma saudável é 
preciso ter paciência. A redução da massa gorda 
geralmente só ocorre quando a pessoa combina 
uma dieta saudável e equilibrada a uma rotina de 
atividades físicas. [...]

A fórmula para perder peso deve ser seguida 
com cautela. É preciso ter em mente que somente 
reduzir o consumo de calorias não é suficiente 
para o emagrecimento saudável.

Caso você reduza a ingestão de calorias 
de forma exagerada e sem levar em conta o 
equilíbrio dos nutrientes, seu corpo pode reagir 
de forma contrária do que se espera.

A queda radical no consumo energético 
pode diminuir o metabolismo do seu organismo 
e fazer com que seu corpo acumule mais gordura 
do que o normal ao ingerir alimentos.

Dessa forma, jamais induza seu corpo à 
fome. Lembre-se de manter uma alimentação 
saudável e equilibrada e incorporar pequenas 
mudanças na rotina. [...] 

COMPANHIA ATHLÉTICA. Gasto calórico X perda 
de peso. Disponível em: https://www.ciaathletica.

com.br/blog/emagrecimento/gasto-calorico-x-
perda-de-peso/. Acesso em: 7 jan. 2019.

Leia as afirmativas a seguir a respeito do assunto 
abordado no texto.

I. Para que uma pessoa perca peso é necessário 
que ela gaste mais calorias do que ela ingere, 
mas é fundamental que ela continue tendo 
uma alimentação variada e equilibrada, com 
alimentos de todos os grupos nutricionais. 

II. Para que uma pessoa perca gordura é neces-
sário que ela deixe de comer alimentos ricos 
em carboidratos e lipídeos. Além disso, ela 
deve ingerir apenas proteínas, vitaminas e 
sais minerais.

III. Mud anças muito radicais na dieta podem levar 
o corpo a entender que precisa armazenar 
mais gordura e, dessa forma, o efeito obtido 
é o inverso do esperado.

IV. Para ter o peso dentro da faixa saudável para 
seu corpo é necessário manter um equilíbrio 
entre o gasto e o consumo energético. Para 
isso, a alimentação deve ser variada, equili-
brada e acompanhada de atividades físicas.

Estão corretas:

a) I, II e III.

b) I, II e IV.

c) I, III e IV.

d) II, III e IV.

e) I, II, III e IV.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO

1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço destinado a ele. 

2. O texto final deverá conter, no máximo, 30 linhas. 

3.  A redação não deverá apresentar cópia dos textos motivadores, caso contrário as linhas copiadas 
serão desconsideradas na correção.

4. Receberá nota zero, em qualquer uma das situações expressas a seguir, a redação que:

4.1. tiver até 14 (quatorze) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.

4.2. fugir ao tema ou não atender ao tipo de texto solicitado.

4.3. apresentar parte do texto de forma desconexa ao tema proposto.

O gênero textual editorial apresenta um fato e uma opinião. O fato informa o que aconteceu e a opinião 
transmite a interpretação do que aconteceu. As funções do editorial são: explicar os fatos e sua importância; 
contextualizar historicamente; prever situações decorrentes do ato; formular juízos e morais; e convocar 
ações de resposta.

Nele, raramente o autor utiliza a primeira pessoa para que o texto possa assumir seu formato de opinião. 
Também não apresenta o nome do autor, pois quem escreve o texto representa a empresa e fala em nome 
dela. Esses textos são publicados, geralmente, em uma página chamada página editorial, que frequentemente 
apresenta, também, cartas de leitores para o editor. 

O editorial é um texto dissertativo, pois desenvolve argumentos baseados em uma ideia central; crítico, 
já que expõe um ponto de vista; e informativo, porque relata um acontecimento. 

Leia este texto a seguir, que apresenta um tema da atualidade e deve servir de base para a escrita de 
seu editorial.

Amedrontar, agredir, intimidar: isso é crime no Brasil!

Ainda que estas ações aconteçam na escola e entre crianças e jovens, 
a lei deve ser cumprida e os responsáveis, punidos

Ivone Zeger
6 setembro 2018 

Crianças e jovens sem limites, donos da verdade e muitas vezes cruéis têm sido protagonistas de 
episódios lamentáveis ocorridos em escolas, no Brasil e no mundo. O fenômeno conhecido como bullying – 
estrangeirismo infelizmente adotado – traz consequências muitas vezes irreversíveis para suas vítimas, que 
por inúmeros motivos não conseguem reagir.

O amedrontamento ou intimidação em que uma ou mais pessoas escolhem uma vítima e passam a 
agredi-la de maneira sistemática é considerado crime no Brasil, é atitude que fere os princípios constitucionais 
que dizem respeito à dignidade humana. Os pais precisam saber que prevenir, constatar, denunciar e buscar 
medidas corretivas é o mais sensato a fazer.

[...]
As sanções vão desde indenizações – que podem custear tratamentos médicos e psicológicos, quase 

sempre necessários às vitimas – a cumprimento de medida socioeducativa, quando o agressor tiver mais de 
12 anos. Para agressores com mais de 18 anos, as sanções são mais severas, com aplicação do Código Penal. 
Os pais de alunos de escolas particulares têm ainda os recursos legais do Código de Defesa do Consumidor, 
por falha grave da escola na prestação de serviços, também cabendo ressarcimentos.

Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/amedrontar-agredir-
intimidar-isso-e-crime-no-brasil/. Acesso em: 2 jan. 2019. Adaptado.
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Após refletir sobre a prática de bullying e embasar seus critérios nas informações trazidas no texto de 
Ivone Zeger, produza um editorial com o seguinte tema: os limites entre o humor e o bullying.

Leve em consideração que seu texto será veiculado em uma revista escolar. Para isso, você pode criar 
um nome fictício para a revista.

No momento da produção, não esqueça dos seguintes pontos:
•  Crie um título para seu editorial.
•  O texto deve ser mais opinativo do que informativo. Portanto, deve seguir a estrutura de um texto 

dissertativo-argumentativo – com introdução, desenvolvimento e conclusão.
•  Os relatos devem ser a partir de um ponto de vista crítico e opinativo, que devem mostrar a posição 

do canal em que o texto está veiculado. Lembre-se de que os textos editoriais não são assinados 
por ninguém.

É importante lembrar na hora de sua produção que a qualidade e relevância dos argumentos 
apresentados são o diferencial de um texto editorial, portanto, defenda seus pontos de vista com argumentos 
convincentes.

RASCUNHO
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