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LÍNGUA INGLESA

1. Read the text and complete with the correct 
personal pronouns or possessive adjectives. Then, 
choose the correct alternative.

Hello! I’m a new student and my name is 
Richard.    ’m from Goiania and    ’s 
the capital of Goiás. We are five in my family; 
    father and mother, two sisters, and me.

My dad is an architect and     name is 
George.     loves architecture. My mom is a 
designer and     name is Claire. My sisters are 
younger than me and     names are Chloe 
and Angel.     are very beautiful. We have 
a pet dog and     name is Cotton because
    is very fluffy. Tell me about you now!

a) I; it; his; he’s; He; her; her; They; its; it.

b) I; it; my; his; He; her; their; They; its; it.

c) I; she; my; he’s; He; her; her; They; it’s; he.

d) He; she; my; his; He; she’s; their; They; it’s; it.

e) I; it; my; her; He; his; her; They; it’s; it.

2. Which sentences are correct? 

I. Paul and Mark’s close friends. 

II. Gina’s a smart girl.

III. Their from Greece.

IV. Toufic and I’m Turkish.

V. The store’s closed now.

a) I, II, IV, and V.

b) I, II, and IV.

c) III and V.

d) II and V.

e) I, II, and III.

3. Put T for true or F for false. Then, choose the 
correct alternative.

I. ( ) Your sister’s daughter is your cousin.

II. ( ) Your father’s son is your brother.

III. ( ) Your uncle’s wife is your aunt.

IV. ( ) Your husband’s mother is your 
grandmother.

V. ( ) Your grandmother’s only daughter is your 
mother.

a) F; T; T; F; T.

b) T; T; T; F; T.

c) F; T; F; F; T.

d) T; F; T; F; T.

e) F; F; T; F; F.

LÍNGUA ESPANHOLA
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Disponible en:. Gaturro a lo Grande 3 - p. 66; Catapulta 

Junior; Buenos Aires; 2012. Consulta: 22 enero 2019.

Na charge de Gaturro, famoso personagem 
argentino, percebemos a utilização de alguns 
pronomes para a construção da charge e do seu 
efeito de humor. Considerando essas informações 
e seus conhecimentos acerca dos pronomes em 
Língua Espanhola, assinale a alternativa correta.

a) Na charge aparecem dois pronomes pessoais 
da língua espanhola: tú e tuyo.

b) Tú é um pronome pessoal que, em alguns 
países hispânicos, é substituído por vos.

c) Tuyo é o único exemplo de pronome pessoal 
apresentado pela charge.

d) Além dos pronomes pessoais utilizados por 
Gaturro, há outros como ello e ella.

e) O pronome pessoal vos, usado no segundo 
quadrinho, é a abreviatura de vosotros.

Desafi o 1
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2. Viajar a Guatemala ha sido una de las mejores 
experiencias viajeras que hemos tenido hasta el 
momento. Es un país que sorprende y enamora. 
Tiene una historia y un patrimonio único. La 
tradición aún forma parte de la vida cotidiana y 
eso se refleja en el colorido vestir de las mujeres y 
la maravillosa artesanía. La gente es acogedora y 
muy amable… La gastronomía variada…

Disponible en: www.viajeroerrante.com/guia-para-viajar-
a-guatemala-por-libre/. Consulta: 15 enero 2019.

Ao lermos um texto atentamente, podemos 
identificar a qual gênero textual ele pertence, ou 
seja, como ele se apresenta, quais seus objetivos, 
para quem se destina etc. Assinale a alternativa 
que apresenta o gênero textual correspondente 
ao texto que você acabou de ler.

a) Folleto turístico.

b) Anuncio publicitário.

c) Reportaje.

d) Relato de viaje.

e) Entrevista.

3. No texto da atividade anterior, foi apresentado 
um país que tem o espanhol como língua oficial: 
a Guatemala. As pessoas nascidas nesse país têm 
nacionalidade guatemalteca. Considerando seus 
estudos, marque a alternativa que apresenta 
somente nacionalidades de países que têm o 
espanhol como idioma oficial.

a) Hondureño – Mexicano – Venezolano

b) Guatemalteco – Australiano – Costarriqueño

c) Peruano – Boliviano – Canadiense

d) Colombiano – Chileno – Danés

e) Israelí – Paraguayo – Cubano

LÍNGUA PORTUGUESA

4. Leia o texto a seguir para responder à pergunta 
que o segue.

Conheça dez curiosidades sobre a mexerica

Anaïs Fernandes 
De São Paulo

20/07/2015

O caso da mexerica descascada gerou debates 
acalorados nas redes sociais nessa semana. Tudo 

começou quando um internauta publicou, na 
sua conta no Twitter, a foto de uma mexerica 
comercializada sem casca e em gomos [...].

Houve quem criticasse a “goumertização” 
da mexerica, quem apoiasse a ideia e aqueles 
que acharam a polêmica desnecessária. E o 
conflito para decidir o verdadeiro nome da fruta 
– mexerica, tangerina ou bergamota? – ganhou 
contornos próprios. 

[...]

Mexerica, bergamota (ou vergamota), 
laranja-cravo, laranja-mimosa, mandarina, 
mimosa, tangerina-cravo e tangerina-do-rio são, 
segundo o dicionário Houaiss, nomes diferentes 
para uma mesma fruta: a tangerina.

“Tangerina” é o feminino de “tangerino”, 
adjetivo relativo a Tânger, cidade do Marrocos, 
no noroeste da África. 

“Mexerica” é uma regressão de “mexericar”. 
“Os estudiosos atribuem o nome do fruto ao fato 
de o odor forte denunciar quem o comeu”, explica 
o verbete do Houaiss. O termo é mais usado nas 
regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. 

No Sul, a fruta é conhecida como bergamota, 
ou, ainda, vergamota. A palavra pode ter origem 
do turco “beg armudi”, que significa “pera do 
príncipe”.

Em algumas regiões do Nordeste, a tangerina 
é conhecida ainda como “laranja-cravo”, e no 
Paraná, como “mimosa”.

[...]
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/

asmais/2015/07/1657979-conheca-dez-curiosidades-
sobre-a-mexerica.shtml. Acesso em: 12 dez. 2018.

Qual o significado da palavra “goumertização” 
nesse texto?

a) É um termo de origem francesa cujo signifi-
cado designa um conhecedor e entendedor 
de boas frutas.

b) É relativo ao fato de que, de acordo com os 
estudiosos, o odor forte da mexerica denuncia 
quem comeu o fruto.

c) Trata-se de uma fruta que deixou de ser comer-
cializada na sua forma original, em determina-
do supermercado, e passou a ser consumida 
com requinte.

d) Informa que a mexerica e suas variedades 
regionais pertencem à alta gastronomia.

e) É um ideal cultural nas artes culinárias típicas 
das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Desafi o 1
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5. Identifique qual das alternativas apresenta uma 
carta pessoal.

a) Paula,

Precisei sair mais cedo, pois tenho médico às 
17h.

Até amanhã.

Obrigada,

Lidia

b) Indiana Jones

Achei a explicação sobre as linhas de 
Nazca (“Indiana Jones e Suas Histórias Não 
Resolvidas”, junho) muito engraçada. Foi pre-
ciso um batalhão de especialistas para chegar 
à conclusão de que as linhas foram feitas pelos 
próprios nazcas. Simplesmente colocaram as 
pedras em determinada ordem para fazer os 
desenhos. Ora, mas isso é óbvio!

Alex Mello,

Itu, SP
Disponível em: https://super.abril.com.br/comportamento/

cartas-enviadas-a-super/. Acesso em: 12 dez. 2018.

c) A/C Gerente geral da Loja Padoquina

Prezado senhor, 

No último dia 10 de dezembro, estive em 
seu estabelecimento, situado à Rua Eufrásio 
Manuel da Costa, n.º 874, a fim de comprar um 
guarda-roupa. Após escolher o modelo que 
me interessou, solicitei que a mercadoria fosse 
entregue na minha casa. Para tanto, assinei a 
nota de encomenda e paguei a taxa para que 
fosse realizado o serviço. No dia 15 do mesmo 
mês, foi-me entregue a mercadoria. Porém, ao 
recebê-la observei que a caixa estava toda ras-
gada e pude perceber que havia uma madeira 
quebrada saindo da caixa. Diante desse fato, 
recusei o recebimento do produto adquirido 
em sua loja e solicitei que me fosse enviado 
outro armário em excelente estado, o que faria 
jus ao valor já pago. Entretanto, até a presente 
data continuo à espera.

O atraso na resolução desse problema 
já se dá há mais de 15 dias e, caso, dentro de 
três dias úteis isso não seja resolvido, anularei 
a compra e exigirei o pagamento de volta.

Atenciosamente, 

Bertila Almeida Betim

d) Carta
[substantivo feminino] 
1. Correspondência, mensagem escrita ou impressa, que se envia 

a alguém, a uma instituição ou a uma empresa, para comunicar 
alguma coisa.

2. Documento oficial e legal que confere um título ou ofício; 
diploma.

3. Relação das refeições disponíveis num restaurante; cardápio.
4. Representação reduzida de determinada região, país, da 

superfície da Terra; mapa.
5. [Jurídico]  Documento, certificado de comprovação ou de 

aquisição de direitos.
6. [Jurídico] Documento de valor legal transmitido por autori-

dades políticas, civis, militares.

Disponível em: https://www.dicio.com.br/
carta/. Acesso em 10 dez. 2018.

e) Recife, 10 dezembro de 2018.

Oi, Lari! Como vai você?

Estou há poucos dias em Recife, mas já 
começo a sentir saudades da turma daí. Aqui 
está tudo bem. A escola em que estou é muito 
legal e todos me receberam com muito carinho. 
Ainda bem que os livros da escola são os mes-
mos, senão eu estaria perdida, pois aqui tenho 
vários professores e muita lição além do livro.

Tenho passeado bastante também. 
Ontem, fui a um shopping bem legal. Há lojas 
que não existem aí, mas a maioria é a mesma.

Os vizinhos de apartamento são japone-
ses. Eles têm uma filha da minha idade. A Iara é 
bem legal! Conversamos muito, em português, 
é claro! Mas, quando ela fala com os pais, eu não 
entendo nada, porque só falam em japonês.

E você, o que tem feito de bom?

Me escreva logo. Estou morrendo de 
saudades.

Um beijão,

Lucélia

6. Em qual das alternativas encontramos vários 
sinônimos para o significado em destaque? 

a) Que apresenta variedade: sortido – hetero-
gêneo – múltiplo – unicidade – singularidade.

b) Que diverge: discordante – discrepantes – 
destoante – oposto – adverso.

c) Que foi alterado: preservado – transformado 
– emendado – remodelado – autêntico.

d) Que indica grande quantidade: inúmeros – 
escasso – abundantes – fartos – limitado.

e) Que não é igual: diferente – igual – díspar – 
desconforme – semelhante.

Desafi o 1
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7. Desde os nossos primeiros anos escolares apren-
demos quando devemos usar as letras maiúsculas 
e as letras minúsculas. Dessa forma, identifique 
a alternativa que explica corretamente o uso da 
letra maiúscula nas palavras em destaque.

a) Sou Catarinense, nasci em Florianópolis. – 
Usa-se em palavras que designam nacionali-
dade ou origem.

b) O João de Barro é um pássaro da minha re-
gião. – Usa-se em palavras compostas, ainda 
que formadas por nomes próprios.

c) Queiram bem Vossos pais e serão eternamen-
te abençoados. – Usa-se em pronomes e em 
expressões de tratamento.

d) A Folha de S.Paulo publicou notícias sobre 
o calor intenso em todo o Brasil em época de 
inverno. – Usa-se em títulos de periódicos.

e) Todas as Quartas-feiras eles jogam futebol no 
clube São Cristóvão. – Usa-se para determinar 
dias da semana.

8. Você já observou que para tecermos uma co-
municação com o outro basta utilizarmos uma 
linguagem?

Analise os textos a seguir e indique: 

(A) se apresentar linguagem verbal.

(B) se apresentar linguagem não verbal. 

(C) se empregar linguagem mista. 

I. (    ) 

Disponível em: http://www.ivancabral.com/search?updated-
max=2018-02-21T16:24:00-03:00. Acesso em: 12 dez. 2018.

II. (    )

Alusão à obra Noite estrelada, 
de Vincent van Gogh.

Fr
ee

da
/S

hu
tt

er
st

oc
k

III. (    )
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IV. (    )

Disponível em: http://www.ciberpoesia.
com.br. Acesso em: 12 dez. 2018.

V. (    )
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VI. (    )

[...] Há muito tempo que tudo está dormindo. 
A única que não dorme é a jovem mulher 
do boticário Tchornomordik, proprietário da 
farmácia de B... Já tentou deitar-se três vezes, 
mas, não sabe por quê, o sono teima em não 
querer chegar. Sentada, a janela aberta, veste 
apenas uma camisola e olha para a rua. Sente 
calor, tédio, desgosto. Tanto desgosto que lhe 
dá até vontade de chorar; de novo, não sabe por 
quê. Sente um nó no peito que de repente lhe 
chega à garganta. [...]

TCHEKHOV, Anton. A mulher do farmacêutico. In: Anton TCHEKHOV, 
Anton [et al]. Contos universais. São Paulo: Ática, 2003. p. 31.

Desafi o 1
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É possível afirmar que os textos analisados apre-
sentam as seguintes linguagens:

a) I(C) – II(B) – III(B) – IV(C) – V(B) – VI(A) 

b) I(B) – II(B) – III(C) – IV(C) – V(A) – VI(A) 

c) I(C) – II(A) – III(B) – IV(A) – V(B) – VI(C) 

d) I(A) – II(C) – III(B) – IV(C) – V(B) – VI(A) 

e) I(A) – II(B) – III(B) – IV(C) – V(B) – VI(C) 

9. Relacione (DA) para frases declarativas afirmati-
vas, (DN) para as declarativas negativas, (IM) para 
as imperativas, (E) para as exclamativas e (I) para 
as interrogativas.

I. (    ) Devo suportar minha angústia, meu filho.

II. (    ) Meu filho, você já recebeu suas notas?

III. (    ) Que lindo, meu filho!

IV. (    ) Meu filho não sabe dessa verdade.

V. (    ) Pegue seus materiais e se vá, meu filho!

Qual das alternativas apresenta todas as relações 
corretas?

a) I(IM) – II(I) – III(E) – IV(DN) – V(E) 

b) I(IM) – II(E) – III(I) – IV(DN) – V(DA)

c) I(DA) – II(I) – III(E) – IV(DN) – V(IM)

d) I(IM) – II(E) – III(I) – IV(DA) – V(DN)

e) I(DN) – II(E) – III(I) – IV(DA) – V(E)

10. Leia o texto a seguir identificando os elementos 
da narrativa.

O caipira e o leão

A gente ficava horas ouvindo gostosamente 
os causos carregados de mentiras ingênuas e 
absurdas contadas pelo cumpadi Furquim. Ele 
era igualzinho àquele personagem mentiroso do 
Chico Anísio, que falava um absurdo e sempre 
queria a concordância da Teca, sua esposa.

Era exatamente assim que o cumpadi 
Furquim agia. Contava uma daquelas mentiras 
bravas e quando todo mundo ria do absurdo ele 
perguntava pra esposa lá dele: “É ou não é, muié? 
Minha muié se alembra do causo.”

Às vezes, a mentira era tão cabeluda que 
a própria mulher ficava com vergonha de 
concordar e fazia um grunhido de não se lembrar. 
Nesta hora, o Furquim espertamente arrematava: 
“Ocê num se alembra porque a gente num era 
casado ainda.” E continuava no causo. 

Lá vai uma das boas. Contava ele que estava 
no meio de uma mata quando surge em sua 
frente um grande leão.

Apavorado, ele tira do bolso um canivetinho.

FURQUIM (olhando para o céu) – Ah, meu 
bom São Cipriano, me ajuda. Se o sinhô tive do 
meu lado, faz com que eu, cum esse canivetinho 
à toa, mate esse leão brabo. Se por acauso o sinhô 
num tive do meu lado, mas tive do lado do leão, 
faz com que ele, cum uma patada só, me mate, 
que é pra eu num sintí dor. Pra eu morrê na hora. 
Agora... se o sinhô num tive do meu lado, mas 
também num tive do lado desse baita leão aí... 
me faz um favô. Puxa um banquinho e senta um 
pouco pra apreciá. O sinhô vai assistí a maió briga 
da história de São Joaquim.

Diz o Furquim que saiu pra briga... e, claro, 
venceu!

BOLDRIN, Rolando. O caipira e o leão. In: ______. Proseando – 
Causos do Brasil. São Paulo: Nova Alexandria, 2010. p. 13-15.

Sobre essa narrativa, é correto afirmar que:

a) Toda a história é narrada em primeira pessoa, 
pois Furquim narra ações diversas ao mesmo 
tempo que comenta as emoções e os pensa-
mentos dos demais personagens.

b) Furquim e o leão assumem posições opostas 
no enredo, sendo o primeiro o personagem 
principal e o segundo o narrador. 

c) O mais importante na história é o fato de 
Furquim ter ganhado do leão.

d) Toda a narrativa é ambientada em uma mata.

e) Furquim, personagem principal, personifica 
um tipo – o contador de histórias mentiroso.

Desafi o 1
SAEteensteens
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ARTE

11. Música é um combinado de sons. Hermeto 
Pascoal, maestro e músico alagoano,  produz 
sons a partir de objetos do cotidiano. Sua arte 
musical alcançou países estrangeiros por meio 
de apresentações e gravações. 

Identifique a alternativa que apresenta os objetos 
usados por Hermeto Pascoal em sua produção 
musical.

a) Somente instrumentos de percussão, como 
bateria, tambor, chacoalho, entre outros.

b) Violão, cavaquinho e outros instrumentos de 
corda.

c) Flautas, piano e demais instrumentos musicais 
considerados clássicos.

d) Instrumentos musicais tradicionais e instru-
mentos inventados.

e) Instrumentos musicais tradicionais e instru-
mentos adquiridos em países estrangeiros.

12. A arte é expressada de diversas formas. Nas ruas 
da cidade, os trabalhos artísticos ganham espaço 
em paredes e muros e, muitas vezes, sua criação é 
incentivada pelo poder público. Artistas famosos, 
como OSGEMEOS, Nunca e Nina Pandolfo, entre 
outros, foram convidados pela prefeitura de São 
Paulo, no início dos anos 2010, para produzir seus 
trabalhos nos muros municipais da Avenida 23 de 
Maio. Esses artistas foram autorizados a exprimir 
suas ideias e suas poesias visuais e, assim, apre-
sentar sua compreensão do que é a urbanidade.

O nome da técnica artística produzida por esses 
artistas é conhecida como:

a) pichação.

b) pintura parietal.

c) grafite.

d) ornamentação pública.

e) Flash mob.

HISTÓRIA

13. A História é a ciência que estuda as ações dos 
seres humanos ao longo do tempo. Considerando 
os seus conhecimentos sobre o estudo da 
História, assinale a alternativa correta.

a) O calendário gregoriano é usado pela maioria 
das pessoas no mundo contemporâneo oci-
dental. Ele inicia sua marcação com a Hégira, 
evento da cultura islâmica ocorrido no ano 1 
dessa era.

b) Todos os calendários criados pela humanidade 
marcam o tempo com base nos movimentos 
da lua. Não há calendário solar ou baseado em 
outros fenômenos naturais.

c) A observação do movimento da luz do sol é a 
única maneira de se marcar o tempo em segun-
dos, minutos e horas.

d) Para facilitar o estudo da História, fatos ocorri-
dos no continente europeu são utilizados para 
sinalizar a divisão do tempo histórico em Idade 
Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade 
Contemporânea.

e) O tempo histórico universal está dividido de 
acordo com a história da colonização europeia 
nas Américas. Assim, a História está dividida 
em dois períodos: Pré-Colonial e Pós-Colonial.

Desafi o 1
SAEteensteens
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14. De acordo com a historiografia clássica do século 
XIX, a história da humanidade começou com o 
desenvolvimento de sistemas de escrita para 
registrar feitos e pensamentos. De acordo com 
a historiografia atual, o início da história ocorreu 
com o surgimento dos seres humanos no planeta 
Terra, independentemente de dominarem siste-
mas de escrita. Com base nesse tema, assinale a 
alternativa correta.

a) Pouco se sabe a respeito das origens dos seres 
humanos, pois se trata de um tema que nunca 
despertou o interesse dos estudiosos antigos 
e contemporâneos.

b) De acordo com estudos da paleontologia e da 
arqueologia, o primeiro ser humano provavel-
mente viveu nas Américas.

c) Os primeiros seres humanos que surgiram na 
África, conforme estudos de arqueologia, eram 
agricultores que viviam em grandes cidades às 
margens do Rio Congo.

d) Até o momento, os vestígios mais antigos da 
existência humana são lascas de objetos em 
bronze e de outros metais fundidos para uso 
em guerras e caçadas.

e) Os fósseis mais antigos de seres humanos 
foram encontrados na África. Esses grupos 
humanos migraram das terras africanas para 
outros continentes ao longo de gerações.

15. De acordo com evidências históricas e arqueo-
lógicas, os primeiros sistemas de escrita e as 
primeiras vilas e cidades teriam surgido nas re-
giões de deserto entre o norte da África e a Ásia 
ocidental. Atualmente, essa região é conhecida 
como Oriente Médio. A respeito dos povos que 
viviam nessas regiões, durante a Idade Antiga, 
assinale a alternativa correta.

a) De maneira geral, os acádios, sumérios e babi-
lônicos construíram cidades e campos de cul-
tivo longe dos grandes rios da Mesopotâmia 
para evitar enchentes e alagamentos.

b) Com o desenvolvimento do sistema de es-
crita cuneiforme pelos sumérios, todos os 
mesopotâmicos, desde os camponeses até os 
sacerdotes, aprenderam a escrever.

c) Os fenícios eram conhecidos por exercerem 
atividades comerciais. Eles navegavam por 
colônias e feitorias no Mar Mediterrâneo e, 
devido ao seu grande sucesso comercial, não 
precisaram desenvolver um sistema de escrita 
próprio. 

d) Uma das principais fontes de informação sobre 
a história dos hebreus é a Torá. Ela também é 
conhecida como Pentateuco, pois contém cin-
co livros. A Torá compreende as leis judaicas. 

e) Os persas masdeístas, também chamados 
de zoroastristas, foram o único povo mono-
teísta do Oriente Médio, enquanto egípcios, 
hebreus, fenícios e mesopotâmicos sempre 
foram todos politeístas.

Desafi o 1
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16. Leia o texto abaixo. 

“Talvez seja interessante citar aqui uma 
frase escrita por Heródoto (II, 35) no final de sua 
descrição do Egito: ‘não só o clima do Egito é 
peculiar a esse país, e o comportamento do Nilo 
diferente daquele de outros rios em qualquer 
outro lugar, mas também os próprios egípcios 
em seus usos e costumes parecem ter invertido 
as práticas comuns da humanidade’ (a partir da 
tradução de A. de Sélincourt).”

MOKHTAR, G.; VERCOUTTER, J. “Introdução Geral”. 
In: MOKHTAR, G. (ed.) História Geral da África, II: 

África Antiga. Brasília: UNESCO. 2010: 44.

Assinale a alternativa que melhor caracteriza a 
cultura do Egito que teria impressionado o es-
criba grego Heródoto.

a) Por considerar o Rio Nilo uma dádiva dos 
deuses, os egípcios evitavam navegar em suas 
águas e não ingeriam nem se lavavam nas 
águas desse rio.

b) Enquanto a maioria dos povos mediterrânicos, 
africanos e asiáticos possuíam algum sistema 
de escrita, os egípcios dispunham apenas da 
memória e da comunicação oral como formas 
de registro.

c) Todos os egípcios, incluindo os grupos sociais 
formados por guerreiros, escribas e faraós, 
trabalhavam nos campos de cultivo durante 
as estações de semeadura e colheita, de modo 
que todos eram camponeses.

d) As mulheres egípcias, independentemente de 
seu grupo social, tinham liberdade para sair 
do domicílio conjugal e ocupar alguns ofícios.

e) Os egípcios, diferentemente dos gregos e de 
outros povos do Mediterrâneo, não prepa-
ravam seus mortos para o além-vida e não 
construíam túmulos.

GEOGRAFIA

17. As paisagens são compostas de uma série de 
elementos, que pode ser dividida em elementos 
naturais e culturais. Quando há poucos elementos 
culturais e predominam os elementos naturais, 
classificamos esta paisagem como paisagem 
natural. Já a paisagem cultural é aquela com 
forte modificação humana, ou seja, marcada pela 
intensa presença de elementos culturais. Assinale 
a imagem que representa uma paisagem cultural.

a) 
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18. Observe o mapa-múndi a seguir referente à população e à população urbana por países.

w
or

ld
m

ap
pe

r.o
rg

A representação cartográfica anterior tem como característica:

a) Apresentar escala gráfica. 

b) Não possuir legenda. 

c) Poder ser classificada como um mapa físico. 

d) Preservar as áreas dos países. 

e) Ser uma anamorfose. 

19.  Observe a figura a seguir.

SA
E 

D
IG

IT
A

L 
S/

ACírculo Polar Ártico 
(66°33’ N)

Círculo Polar Antártico 
(66°33’ S)

Trópico de Câncer 
(23°27’ N)

Linha do Equador (0°)

Trópico de Capricórnio 
(23°27’ S)

Sobr e a figura anterior, assinale a alternativa 
correta:

a) As linhas que aparecem na figura referem-se 
a medidas de latitude. 

b) Cada linha representada na figura refere-se a 
um fuso horário diferente. 

c) Na figura estão representados os principais 
meridianos da Terra. 

d) O Trópico de Capricórnio se localiza a sul do 
Círculo Polar Antártico. 

e) Para localizar com precisão um ponto que 
está na Linha do Equador, basta dizer que ele 
está a 0°. 

20. Observe a figura a seguir e assinale a alternativa 
correta.

Hemisfério Norte

Equador

Hemisfério Sul

Designua/shutterstock

In
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A  figura se refere ao:
a) Equinócio, em que o Hemisfério Sul recebe a 

insolação máxima do ano. 
b) Equinócio, em que os dois Hemisférios rece-

bem a mesma iluminação.
c) Solstício de verão no Hemisfério Norte, em que 

o Hemisfério Norte recebe a maior insolação 
do ano. 

d) Solstício de inverno no Hemisfério Sul, em que 
os dias e as noites têm a mesma duração. 

e) Solstício de verão no Hemisfério Sul, em que 
o Hemisfério Norte recebe a menor insolação 
do ano. 
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FILOSOFIA

21. A capacidade de filosofar permite a descoberta 
de algo importante para o ser humano: o co-
nhecimento sobre as coisas, sobre si mesmo e 
sobre o mundo onde vive. A reflexão sobre a 
vida e o mundo, a partir da Filosofia, possibilita 
a construção de novos conhecimentos que cola-
boram para a transformação da sociedade. Qual 
afirmativa está relacionada às ideias apresentadas 
anteriormente?
a) A capacidade filosófica encontra-se essencial-

mente em algumas pessoas que estudam a 
Filosofia e a ela se dedicam.

b) Nem todos os seres humanos possuem, 
por natureza, a capacidade de pensar 
filosoficamente.

c) O ser humano é essencialmente um ser po-
lítico. Pensar filosoficamente lhe é próprio 
apenas em algumas circunstâncias.

d) A capacidade natural de pensar, inata aos seres 
humanos, é o primeiro passo para filosofar. 

e) O pensamento do ser humano é consequência 
natural do uso da Filosofia.

22. O pensamento anterior à Filosofia é chamado de 
pensamento mitológico. Os mitos são narrativas 
transmitidas, sobretudo, oralmente, de geração 
em geração por pessoas que vivem em uma de-
terminada comunidade. Essas pessoas contam 
as histórias mitológicas aos seus filhos, netos, 
bisnetos e assim por diante. Por que motivo as 
pessoas contavam essas histórias?
A alternativa que responde à pergunta acima é:
a) Porque os mitos tinham uma função muito im-

portante para a sociedade local: a manutenção 
do comércio e das navegações. 

b) Porque as histórias mitológicas serviam para 
educar religiosa e moralmente os cidadãos, 
isto é, por meio das histórias ensinavam-se va-
lores, como respeitar os deuses e seguir as leis.

c) Porque os mitos foram criados pelos filósofos 
e estes eram muito respeitados na sociedade 
grega. 

d) Porque as pessoas eram bastante inocentes 
e, portanto, desprovidas de raciocínio lógico, 
dúvidas ou questionamentos.

e) Porque os deuses gregos determinavam que 
a crença neles fosse respeitada e divulgada.

23. Dentre os filósofos denominados pré-socráticos, 
ou filósofos da natureza, encontra-se Empédocles. 
Sobre sua teoria, é possível afirmar:

a) Sua teoria é classificada como monista, uma 
vez que ele afirma ser um único elemento 
a arché de todas as coisas. Esse elemento é, 
segundo Empédocles, o ar.

b) Um teórico pluralista, uma vez que afirma ser 
um único elemento a arché de todas as coisas. 
Esse elemento é, segundo Empédocles, a água.

c) Sendo um pluralista, defende a idei a de que a 
arché não se encontra em um único elemento 
natural, mas na mistura dos quatro elementos 
essenciais.

d) Pluralista, Empédocles defendeu a ideia de 
que a arché se encontra na phýsis e, de modo 
especial, na separação dos elementos essen-
ciais: a água, o fogo, o ar e a terra.

e) Empédocles era monista e defendia a ideia 
de que era necessária a junção de mais de um 
elemento para a existência da arché de todas 
as coisas.

MATEMÁTICA

24. Júlia e Ana estavam brincando de jogar cartas 
e somar os valores encontrados. Júlia somou 41 
pontos. Ana disse que somou três pontos a mais 
que Júlia. Qual alternativa representa os pontos 
de Ana no sistema de numeração romano?

a) XXXXIIII

b) XXXXIV

c) XLIV

d) XLVI

e) XLIIII

Desafi o 1
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25. Observe a tabela a seguir, que registra o número 
de habitantes de algumas cidades brasileiras.

Cidade Habitantes

André da Rocha (RS) 1 216

Araguainha (MT) 1 095

Cedro do Abaeté (MG) 1 212

Miguel Leão (PI) 1 253

Nova Castilho (SP) 1 127

Oliveira de Fátima (TO) 1 035

De acordo com a tabela, quais cidades pos-
suem o maior e o menor número de habitantes, 
respectivamente?

a) Miguel Leão (PI) e Oliveira de Fátima (TO).

b) Miguel Leão (PI) e Araguainha (MT).

c) Cedro do Abaeté (MG) e Oliveira de Fátima 
(TO).

d) Cedro do Abaeté (MG) e Araguainha (MT).

e) André da Rocha (RS) e Oliveira de Fátima (TO).

26. Pedro possui as seguintes notas em seu cofre:

A
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Com esse dinheiro, Pedro quer comprar um 
jogo de videogame que custa R$165,00. Qual é 
o número mínimo de notas que ele deve dar ao 
vendedor para comprar esse jogo?

a) 4 notas. 

b) 2 notas.

c) 3 notas.

d) 1 nota.

e) 5 notas.

27. Observe a propaganda de uma loja.

PROMOÇÃO 
DO DIA

TV À VISTA
485 REAIS

DVD À VISTA
516 REAIS

O gerente da loja autorizou que o pagamento 
total fosse feito em 5 parcelas iguais. Ana resolveu 
comprar duas televisões e fazer o pagamento 
dessa compra em 5 parcelas de mesmo valor. 
Quanto custou cada parcela?

a) R$98,00

b) R$97,00

c) R$189,00

d) R$192,00

e) R$194,00

28. Assinale a alternativa que associa corretamente 
a primeira coluna com a segunda.

I. 102

II. 1003

III. 10001

IV. 101

V. 100

    ) ( 100
    ) ( 10
    ) ( 1
    ) ( 1 000 000
    ) ( 1 000

a) I, II, III, IV, V

b) I, IV, V, II, III

c) I, II, V, III, IV

d) V, IV, II, I, III

e) V, I, II, IV, III
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29. Sobre a figura a seguir, são feitas algumas 
afirmações.

D

A
B

C

H
G

F
E

I. O segmento de reta AB é paralelo ao segmento 
DC.

II. As retas AB e EG são coplanares.

III. O ponto F pertence a reta CG.

IV. As retas DC e CF são paralelas.

V. As retas DE e AB são coplanares.

Qual dessas afirmações é verdadeira?

a) I

b) II

c) III

d) IV

e) V

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

{ [ ( ) ]}3 16 10 4 22 0 2+ + ⋅ −

a) 27

b) 87

c) 31

d) 11 

e) 19

CIÊNCIAS

31. Leia o texto e, em seguida, faça o que se pede.

No cotidiano lida-se o tempo todo com 
misturas, tanto heterogêneas quanto homogêneas. 
São exemplos de misturas homogêneas: gasolina, 
querosene, óleo diesel e gás de bujão (mistura 
de hidrocarbonetos); etanol hidratado (possui 
água na composição); ligas metálicas, como o 
aço inoxidável (composto por ferro e carbono e 
outros metais em quantidades menores); água 
do mar; chá e café; gases adsorvidos em carvão 
ativado (como no purificador de ar da cozinha); 
ar atmosférico. Quanto às misturas heterogêneas, 
tem-se a maionese (mistura de água e óleo); o 
suco preparado em casa (mistura entre o sumo 
da fruta e a água); água e óleo; água e gasolina 
(líquidos imiscíveis entre si); rochas, como gnaisses e 
granitos. Como as misturas são o resultado de uma 
combinação de duas ou mais substâncias, convém 
distinguir as diferenças entre esses dois termos.

BASTOS, Alexander Rangel; AFONSO, Júlio Carlos. Separação 
sólido-líquido: centrífugas e papéis de filtro. Química Nova, Vol. 
38, no. 5, 749-756, 2015. Disponível em: http://quimicanova.sbq.

org.br/imagebank/pdf/v38n5a20.pdf. Acesso em: 3 jan. 2019.

De acordo com os autores do texto, é importante 
conhecer as diferenças entre os termos substân-
cias e misturas. Analise as afirmativas a seguir e 
julgue se elas são verdadeiras ou falsas.

I. As misturas podem ser separadas por meio 
de técnicas como filtração, decantação, 
destilação.

II. As misturas apresentam características 
específicas, dependendo das substâncias 
presentes nela. 

III. A composição das misturas é sempre a mesma, 
já a das substâncias é variável.

IV. A água do mar, por ser uma mistura, pode ser 
separada por meio de evaporação.

Assinale a alternativa correta.

a) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

b) As afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

c) As afirmativas II e III são verdadeiras.

d) As afirmativas I e III são verdadeiras.

e) Todas as afirmativas são verdadeiras.
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32. Analise as imagens a seguir e assinale a alterna-
tiva que contém a correspondência correta entre 
a imagem e sua classificação.

Água com óleo Mercúrio – Hg
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Cloreto de sódio – NaC Carbonato de cálcio – CaCO3
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Água mineral
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A B

C D

E

a) A: água com óleo → mistura homogênea.

b) B: mercúrio (Hg) → substância pura simples.

c) C: cloreto de sódio (NaC) → substância pura 
simples.

d) D: carbonato de cálcio (CaCO3) → mistura 
homogênea.

e) E: água mineral → substância pura composta.

33. Observe a imagem a seguir e analise as afirmati-
vas a respeito dela.

N
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I. A imagem é de uma mistura homogênea que 
apresenta duas fases.

II. Sabendo que a imagem é de um copo com 
água mineral e gelo feito de água mineral, po-
de-se afirmar que a mistura apresenta apenas 
um componente: a água mineral.

III. Sabendo que a imagem é de um copo com 
água mineral e gelo feito de água mineral, 
pode-se afirmar que a mistura apresenta 
apenas uma fase.

IV. Sabendo que a imagem é de um copo com 
água mineral, açúcar dissolvido na água e gelo 
feito de água mineral, pode-se afirmar que a 
mistura apresenta dois componentes: a água 
mineral e o açúcar.

Assinale a alternativa correta.

a) Todas as afirmativas são verdadeiras.

b) As afirmativas  I e II são verdadeiras.

c) As afirmativas  I e III são verdadeiras.

d) As afirmativas  II e III são verdadeiras.

e) As afirmativas  II e IV são verdadeiras.

34. Leia o texto a seguir, que trata de um importante 
processo de tratamento da água salgada para 
torná-la potável.

A osmose reversa exige um sistema de 
bombeamento capaz de exercer pressão superior 
à encontrada na natureza, para vencer o sentido 
natural do fluxo. Dessa forma, a água salgada 
ou salobra, que é o meio mais concentrado, se 
desloca no sentido do menos concentrado. A 
membrana semipermeável permite somente a 
passagem de líquidos, retendo partículas sólidas, 
possibilitando a dessalinização da água do mar.

ECYCLE. Dessalinização da água: do mar ao copo. Disponível 
em: https://www.ecycle.com.br/2583-dessalinizacao-

da-agua. Acesso em: 4 jan. 2019. Adaptado.

O processo descrito no texto se refere a uma 
técnica de separação de misturas denominada 
osmose reversa, a qual pode ser comparada a 
outra técnica de separação de misturas. Essa téc-
nica semelhante à osmose reversa é denominada:

a) Evaporação.

b) Dissolução fracionada.

c) Flotação.

d) Filtração.

e) Decantação. 
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35. As substâncias puras raramente são encontradas 
na natureza, pois geralmente estão associadas 
a outras substâncias, formando as misturas. Ao 
longo do tempo muitas técnicas de separação 
de misturas foram desenvolvidas. A respeito dis-
 so, associe os nomes das técnicas de separação 
de misturas a seguir com as suas respectivas 
aplicações.

I. Catação

II. Decantação

III. Centrifugação

IV. Destilação fracionada

V. Separação magnética

    ) ( Técnica usada para a extração dos diversos 
produtos derivados do petróleo.

    ) ( Técnica usada para a separação de impurezas 
existentes entre os grãos de feijão. 

    ) ( Técnica usada em exames laboratoriais 
de sangue, pois separam por rotação os 
componentes dessa mistura.

    ) ( Técnica usada para separar materiais 
ferromagnéticos de outros que não tenham 
essa propriedade.

    ) ( Técnica usada no tratamento caseiro de 
água, para separar a água do barro.

A sequência correta da associação realizada, de 
cima para baixo, é:

a) (I), (II), (III), (IV), (V).

b) (V), (IV), (III), (II), (I).

c) (IV), (I), (III), (V), (II).

d) (I), (II), (III), (V), (IV).

e) (IV), (I), (III), (II), (V). 
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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, 20 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 10 (dez) 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.

A notícia é um gênero textual que se caracteriza por ser um relato ou uma narrativa de acontecimentos 
ou de informações que interessam ao leitor e têm ligação com o cotidiano ou com o dia em que acontecem.

Por meio de uma linguagem objetiva, o jornalista utiliza os principais meios de comunicação para 
informar aos leitores sobre assuntos diversos, mas atuais. As notícias servem de inspiração para os chargistas 
comporem sua arte: a charge. A charge é um gênero textual que tem por finalidade satirizar, por meio de uma 
caricatura, algum acontecimento atual com uma ou mais personagens envolvidas. 

Com base nas informações acima, suponha que um jornal esteja recrutando jovens para compor o quadro 
de funcionários que escrevem para a coluna de notícias desse meio de comunicação.

Para isso, eles estão solicitando que os candidatos criem uma notícia que poderia ter influenciado o autor 
da charge a seguir no momento de sua criação. Seu trabalho, então, será o de criar essa notícia, levando em 
consideração o contexto da charge.

©
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Antes de produzir seu texto, não se esqueça de estruturá-lo de forma que apresente:

• Um título breve, que deve resumir a notícia no menor número possível de palavras. 

• O lead (lide): um parágrafo, geralmente escrito com caracteres diferentes e destacado do corpo da 
notícia, que responda às seguintes perguntas:

Quem? – Sujeito da frase, afirmação mais importante da notícia, palavra-chave, palavra ou expressão 
com maior carga dramática, o resultado do acontecimento.
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O quê? – Predicado (verbo) e complemento direto ou indireto. É o acontecimento.

Onde?

Quando?

• Corpo da notícia ou desenvolvimento do texto: desenvolve as informações do parágrafo-guia, sempre 
do mais importante para o menos importante. Além disso, desde que haja elementos, responde às 
seguintes perguntas:

Como?

Por quê?
Toda a notícia deve ser produzida de forma que, se for retirado o último parágrafo, o seu conteúdo não 

sofrerá alteração e o leitor terá a mesma compreensão do texto.

RASCUNHO
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