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Linguagens, códigos e suas tecnologias 

Questões 91 a 135 

Opção língua inglesa (questões 91 a 95) 

91 E  

Calvin tenta enganar sua mãe, pois ele não quer ir para a escola. Seu plano é 

fazer com que Hobbes passe por ele. Dessa forma, Calvin não precisaria ir 

para a escola, pois Hobbes iria em seu lugar. Porém, sua mãe percebe a 

diferença e o plano não dá certo. Para Calvin, a falha no plano foi o 

esquecimento de Hobbes de vestir as calças.  

Competência de área 2 – Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas 

como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos 

sociais.  

Habilidade 5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu 

tema.  

92 C  

A quarta dica da campanha diz: “Dissemine sua própria cultura pelo mundo e 

aprenda a respeito de outras culturas.”. 

Competência de área 2 – Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas 

como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos 

sociais.  

Habilidade 5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu 

tema.  

93 E  

A citação de Groucho Marx afirma que “Eu acho a televisão muito educativa. 

Todas as vezes que alguém liga o aparelho, eu vou para outro cômodo e leio 

um livro.” Desta forma, o aspecto educativo da televisão está em não assistir 

aos seus programas, mas sim em realizar outras atividades, nesse caso, ler um 

livro. Ao ligar a TV, a pessoa se retira do aposento para fazer uma atividade 

realmente educativa.  

Competência de área 2 – Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas 

como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos 

sociais.  
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Habilidade 8 – Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como 

representação da diversidade cultural e linguística.  

94 A  

O título diz: “Depois que incêndio em prisão mata centenas em Honduras, ONU 

adverte sobre superlotação”. O enunciado dessa questão pede o 

acontecimento reportado, que é a ocorrência de um incêndio em um presídio 

superlotado em Honduras. A superlotação está por trás do acontecimento.  

Competência de área 2 – Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas 

como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos 

sociais.  

Habilidade 6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como 

meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e 

culturas.  

95 B  

O líder indiano Mahatma Gandhi ficou conhecido por liderar o movimento de 

independência da Índia por meio de uma resistência não violenta. A estátua 

não irá apresentar um lado desconhecido de Gandhi. A luta não armada de 

Mahatma foi bem sucedida, pois a Índia conseguiu tornar-se independente. O 

monumento pode inspirar muitos jovens a aprenderem sobre o líder indiano.  

Competência de área 2 – Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas 

como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos 

sociais.  

Habilidade 6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como 

meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e 

culturas.  

Opção língua espanhola (questões 91 a 95) 

91 E  

O “aviso especial” enfatiza que, na Espanha, os animais devem ser vacinados 

antes de seu proprietário solicitar a documentação. Essa documentação, o 

passaporte dos animais que viajam com seus donos, é obrigatória em toda a 

União Europeia.  
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Competência de área 2 – Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas 

como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos 

sociais.  

Habilidade 6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como 

meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e 

culturas.  

92 D  

No microrrelato, García Márquez relata a história de um suicida arrependido. 

No desespero de não encontrar soluções para seus problemas, ele se joga de 

um edifício. Nos últimos momentos de vida, enquanto está caindo, ele observa 

o cotidiano de seus vizinhos pelas janelas e se dá conta de que a vida de 

alguma forma ainda valia a pena de ser vivida.  

Competência de área 2 – Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas 

como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos 

sociais.  

Habilidade 6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como 

meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e 

culturas.  

93 B  

Logo no 1o parágrafo aparece o alerta de que falhas em softwares usados na 

medicina podem trazer riscos para os seres humanos — afetando, por 

exemplo, aparelhos implantados.  

Competência de área 2 – Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas 

como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos 

sociais.  

Habilidade 7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua 

função e seu uso social.  

94 B  

O poeta Mario Benedetti não relaciona amor à saúde; nem tampouco expõe a 

superioridade do desamor. No poema, não é afirmado que o amor torna as 

pessoas mais serenas. O desamor não é apresentado como algo positivo no 

texto.  
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Competência de área 2 – Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas 

como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos 

sociais.  

Habilidade 7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua 

função e seu uso social.  

95 A  

Eduardo Galeano retrata, nesse trecho de As veias abertas da América Latina, 

a exploração dos povos colonizados pelos países colonizadores ao longo da 

história da América. Tal relação sempre caracterizou a dependência dos países 

sul-americanos e contribuiu para o enriquecimento das nações exploradoras. 

Esse processo não impediu a concentração de riqueza da classe dominante 

local.  

Competência de área 2 – Conhecer e usar línguas estrangeiras modernas 

como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos 

sociais.  

Habilidade 6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como 

meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e 

culturas.  

Língua portuguesa  

Questões 96 a 135  

96 C  

A ilustração do polonês Pawla Kuczynskiego aborda claramente a questão do 

trabalho infantil ao retratar duas crianças frente a frente: uma puxando um 

trenzinho de brinquedo e outra um vagão de carga. O artista polonês provoca a 

reflexão sobre essa realidade por meio de seu trabalho artístico.  

Competência de área 4 – Compreender a arte como saber cultural e estético 

gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria 

identidade.  

Habilidade 12 – Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da 

produção dos artistas em seus meios culturais.  

97 D  

O propósito de vender o produto anunciado faz com que as peças publicitárias 

explorem recursos que tornem o texto mais expressivo. Na frase em destaque 
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no anúncio (“Quem é morto sempre aparece”), esse recurso é a relação 

intertextual com o conhecido ditado popular que afirma “Quem é vivo sempre 

aparece”. A plena compreensão da mensagem, portanto, depende de se 

reconhecer essa intertextualidade.  

Competência de área 1 – Aplicar as tecnologias da comunicação e da 

informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua 

vida.  

Habilidade 3 – Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação 

e informação, considerando a função social desses sistemas.  

98 B  

No poema, a imagem do sedutor é ironizada, pois cria um significado além do 

aparente. Ao pedir à outra parte que faça uma composição de rendas e 

expectativas de vida, a conquista amorosa se traduz em partilha de realizações 

da vida matrimonial. O adjetivo “médio” do título e o advérbio “meio” no último 

verso corroboram o comportamento satírico da situação.  

Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 

diferentes linguagens e suas manifestações específicas.  

Habilidade 24 – Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas 

para o convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, 

chantagem, entre outras.  

99 C  

É característico das orações coordenadas adversativas concentrar o 

argumento mais forte do que aquele expresso na primeira oração. Esse recurso 

linguístico revela que, para o enunciador do poema, mais relevante que viver 

experiências de amargor, injustiça e falsidade é comunicar essas situações aos 

outros, a fim de que possam construir “um mundo novo e muito mais humano”.  

Competência de área 6 – Compreender e usar os sistemas simbólicos das 

diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela 

constituição de significados, expressão, comunicação e informação.  

Habilidade 18 – Identificar os elementos que concorrem para a progressão 

temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e 

tipos.  

100 D  
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Há uma conformidade entre o registro favorável à instância nacional e o veto à 

entrada da deputada Eliana Pedrosa. Nesse caso, a conjunção “como” poderia 

ser substituída por “conforme”. Não há ação de causa e consequência 

expressa por essa conjunção no texto. A sentença não sugere uma ideia de 

comparação. O termo “como” em destaque não se refere à passagem do 

tempo.  

Competência de área 6 – Compreender e usar os sistemas simbólicos das 

diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela 

constituição de significados, expressão, comunicação e informação.  

Habilidade 18 – Identificar os elementos que concorrem para a progressão 

temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e 

tipos.  

101 A  

A maneira de falar da gerente do banco foi alterada de repente devido à 

adequação de sua fala à conversa com um amigo. A alteração do registro 

formal para o informal configura um caráter de intimidade ente os 

interlocutores, talvez por trabalharem em uma mesma empresa.  

Competência de área 8 – Compreender e usar a língua portuguesa como 

língua materna, geradora de significação e integradora da organização do 

mundo e da própria identidade.  

Habilidade 26 – Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas 

de uso social.  

102 D  

Os principais desvios da norma-padrão no texto são o uso do verbo “haver” no 

plural quando indica “existir”; o emprego do termo “onde” indicando um evento 

e não um local e a falta de vírgulas para marcar a enumeração de dados do 

afastamento dos atletas.  

Competência de área 8 – Compreender e usar a língua portuguesa como 

língua materna, geradora de significação e integradora da organização do 

mundo e da própria identidade.  

Habilidade 27 – Reconhecer os usos da norma-padrão da língua portuguesa 

nas diferentes situações de comunicação.  

103 C  
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A regência adequada do verbo “expor” exige o uso da preposição “a”. O verbo 

“evitar”, no infinitivo pessoal, deve acompanhar o sujeito no plural. A locução 

verbal da oração subordinada adverbial final (“para que se possa conter o 

avanço da epidemia”) deve concordar com o sujeito simples no singular. Na 

linguagem formal, considera-se inadequado o uso do verbo “ter” com o sentido 

de “haver”.  

Competência de área 8 – Compreender e usar a língua portuguesa como 

língua materna, geradora de significação e integradora da organização do 

mundo e da própria identidade.  

Habilidade 27 – Reconhecer os usos da norma-padrão da língua portuguesa 

nas diferentes situações de comunicação.  

104 C  

No capítulo “A uma alma sensível”, Brás Cubas procura demonstrar que partir 

para casa após conseguir o beijo de Eugênia é uma atitude humana, natural e, 

portanto, ele não merece ser tratado pelo leitor como cínico. As atitudes do 

narrador não são nobres para com Eugênia. O acusado de cinismo é o 

narrador. Nesse trecho, há uma análise realista da situação amorosa. As ações 

realistas e sensatas são do narrador, e não de Eugênia.  

Competência de área 5 – Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos 

das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, 

função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições 

de produção e recepção.  

Habilidade 16 – Relacionar informações sobre concepções artísticas e 

procedimentos de construção do texto literário.  

105 A  

O ramo da Linguística que estuda o sistema sonoro de um idioma é a 

fonologia. Essa palavra vem do grego, phonos = som e logos = estudo. Ao 

comentar as variações que se percebem no falar de pessoas de diferentes 

regiões, a autora analisa as mudanças fonéticas características de cada lugar, 

a variação diatópica.  

Competência de área 6 – Compreender e usar os sistemas simbólicos das 

diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela 

constituição de significados, expressão, comunicação e informação.  
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Habilidade 20 – Reconhecer a importância do patrimônio linguístico para a 

preservação da memória e da identidade nacional.  

106 C  

O poeta elabora um texto curto, que parece uma piada sobre uma situação do 

cotidiano, trazendo a reflexão acerca da condição de inércia da vida no seu 

tempo, de forma bem humorada. Não há adjetivos no poema. A linguagem 

empregada é simples. O texto não faz uso do racionalismo, pois essa é uma 

característica do Parnasianismo. O poema trata de uma situação universal, não 

particular ao eu lírico.  

Competência de área 5 – Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos 

das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, 

função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições 

de produção e recepção.  

Habilidade 15 – Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de 

sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político.  

107 D  

As duas primeiras afirmativas são confirmadas pelo texto teórico de Luís 

Bueno. Segundo o autor, o romance social da década de 1930 problematiza as 

complexas relações entre a intelectualidade e o homem simples, transformado 

em personagem. Vidas Secas representa, nesse contexto, um esforço de 

superação da distância que se estabelece entre ambos (afirmação II), evitando 

o enfoque pitoresco (as “soluções fáceis” apontadas por Bueno) que 

predominava em certa vertente regionalista (afirmação I). Contudo, esse 

esforço não redundaria em uma efetiva transformação da condição social do 

sertanejo — o que invalida a afirmação III.  

Competência de área 5 – Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos 

das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, 

função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições 

de produção e recepção.  

Habilidade 16 – Relacionar informações sobre concepções artísticas e 

procedimentos de construção do texto literário.  

108 E  

O texto é a letra de uma música do grupo Legião Urbana. Apesar de ser a letra 

de uma canção, é possível perceber a presença de verbos no imperativo e a 
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indicação para a elaboração de procedimentos, características do texto 

instrucional. Não há ênfase na informação de um assunto relevante. O texto 

não foca na história de uma figura contemporânea. A letra da canção não se 

aproxima do texto jornalístico, pois não há o retrato de um tema atual e nem do 

texto descritivo, pois não há a descrição de um local ou objeto.  

Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 

diferentes linguagens e suas manifestações específicas.  

Habilidade 21 – Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais 

e não-verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e 

hábitos.  

109 C  

Os versos de Camões criam uma imagem idealizada da figura feminina, 

composta por expressões como “Leda serenidade”, “doce riso”, “presença 

moderada e graciosa”, etc. Da mesma forma, a tela de Rafael Sanzio, ao 

retratar a mulher em atitude serena e equilibrada, confere certo grau de 

idealização à imagem. A presença do unicórnio, imagem típica do lirismo 

fantasioso, sugere uma convivência harmoniosa com a natureza.  

Competência de área 4 – Compreender a arte como saber cultural e estético 

gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria 

identidade.  

Habilidade 13 – Analisar as diversas produções artísticas como meio de 

explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos.  

110 A  

O empresário indica diversos aspectos para o sucesso das empresas no 

mundo virtual, tais como pesquisas de público interno e externo, manutenção 

de grupos ativos e compreensão de ações e estratégias. O autor não considera 

desnecessários layouts de sites e grupos de interação. O sucesso se deve por 

pesquisas e estratégias de mercado e não simplesmente pelo instinto dos 

empresários. O enfoque deve ser no público interno e externo, ou seja, 

clientes, parceiros e funcionários.  

Competência de área 9 – Entender os princípios, a natureza, a função e o 

impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal 

e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos 

conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais 
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tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem 

solucionar.  

Habilidade 28 – Reconhecer a função e o impacto social das diferentes 

tecnologias da comunicação e informação.  

111 A  

Nos dois fragmentos de poemas, há reflexos dos conceitos do platonismo 

amoroso. Para o filósofo Platão, as realidades concretas deste mundo, 

considerado mundo sensível, são sombras das ideias existentes no mundo 

inteligível, reminiscências de um mundo ideal ao qual todos retornarão após a 

morte. Em Cantares, de Hilda Hilst, o eu lírico afirma não poder odiar nem 

temer o outro, já que o outro é o ser em que ele mesmo se transformou em 

virtude da idealização amorosa, como nota-se no verso “Porque tu eras eu”. 

Camões também compartilha da ideia de que o amor torna os amantes 

inseparáveis, fazendo-os voltar à antiga condição de ser perfeito e uno, como 

se percebe nos versos “por virtude do muito imaginar / [...] em mim tenho a 

parte desejada”.  

Competência de área 5 – Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos 

das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, 

função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições 

de produção e recepção.  

Habilidade 17 – Reconhecer a presença de valores sociais e humanos 

atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional.  

112 D  

A expressão “erro de português”, título do poema, indica, inicialmente, um erro 

da língua portuguesa. Mas, no texto, indica um erro do povo português. Não há 

ironia na relação entre o português e a chuva. Neste poema, o português não 

representa toda a Europa. Há o uso de um só sentido, portanto, não ocorre 

sinestesia. Os dois termos indicados, “despir” e “português”, não podem ser 

considerados totalmente paradoxais, com base no texto.  

Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 

diferentes linguagens e suas manifestações específicas.  

Habilidade 22 – Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e 

recursos linguísticos.  

113 C  
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A comparação entre a carta de Pero Vaz de Caminha (1500) e o quadro O 

descobrimento do Brasil (1956), de Candido Portinari, coloca frente a frente 

obras distantes no tempo e que se utilizam de linguagens muito diferentes em 

sua composição. Ainda assim, as duas referem-se ao momento do início da 

colonização brasileira pelos portugueses. A carta, mais do que obra artística, é 

compreendida como um documento que revela o olhar primeiro do colonizador 

sobre a terra e sua gente; e a tela, já afastada do modelo de arte acadêmica, 

destaca, em primeiro plano, a inquietação do nativo com a chegada do 

colonizador. Ambos os trabalhos constituem duas referências fundamentais do 

patrimônio cultural brasileiro.  

Competência de área 5 – Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos 

das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, 

função, organização, estrutura das manifestações, de acordo com as condições 

de produção e recepção.  

Habilidade 15 – Estabelecer relações entre o texto literário e o momento de 

sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político.  

114 A  

A função conativa da linguagem procura valorizar o interlocutor, desse modo, 

há o uso constante de vocativos e, nesse caso, há a inclusão dos interlocutores 

como construtores do processo político nacional. Caso esse texto fosse uma 

notícia, haveria a função referencial. Não há explicação acerca da elaboração 

do texto político. O locutor procura chamar os interlocutores para lutarem ao 

lado da Presidência, portanto, há um objetivo definido. O texto não possui um 

caráter poético, mas sim de convocação.  

Competência de área 6 – Compreender e usar os sistemas simbólicos das 

diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela 

constituição de significados, expressão, comunicação e informação.  

Habilidade 19 – Analisar a função da linguagem predominante nos textos em 

situações específicas de interlocução.  

115 A  

A canção Onde está a honestidade? contrapõe os bens e o padrão de vida de 

certo indivíduo (“palacete reluzente”, “joias e criados à vontade”) à origem 

duvidosa dessa sua riqueza (“o seu dinheiro nasce de repente”). Por isso, esse 

poema — composto por Noel Rosa na primeira metade do século XX — segue 
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atual, o que se pode comprovar com as constantes denúncias de 

enriquecimento ilícito frequentemente divulgadas nos meios de comunicação.  

Competência de área 4 – Compreender a arte como saber cultural e estético 

gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria 

identidade.  

Habilidade 12 – Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da 

produção dos artistas em seus meios culturais.  

116 C  

Os dois textos, apesar de pertencerem a diferentes linguagens, tratam da 

questão da desigualdade social presente nas grandes cidades. Ao observar a 

imagem, percebe-se que não há unidade entre as construções da cidade. O 

crescimento urbano ajuda no aumento da desigualdade social, de acordo com 

a letra da música. O espaço urbano não busca igualar a todos, ao contrário, as 

construções residenciais são uma prova do caráter desigual dos grandes 

centros urbanos.  

Competência de área 1 – Aplicar as tecnologias da comunicação e da 

informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua 

vida.  

Habilidade 3 – Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação 

e informação, considerando a função social desses sistemas.  

117 D  

Os textos veiculados em jornais podem ter natureza informativa ou opinativa. A 

reportagem é um gênero que produz efeito de objetividade, com função 

referencial ou informativa. O editorial, em contrapartida, produz efeito de 

subjetividade: a informação é analisada pelo enunciador, que expõe um ponto 

de vista crítico sobre os fatos mais significativos para a opinião pública. No 

texto selecionado, o editorial discute criticamente um tema de relevância social: 

o tratamento do lixo caseiro. O problema é tratado como uma questão de 

cidadania: o texto desperta a atenção dos leitores para a importância de se dar 

uma destinação correta ao lixo produzido em casa.  

Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 

diferentes linguagens e suas manifestações específicas.  
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Habilidade 23 – Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e 

quem é seu público alvo, pela análise dos procedimentos argumentativos 

utilizados.  

118 E  

A letra da canção inicia-se com um cacófato, pois não há referência no texto a 

um objeto (cálice), mas sim a um verbo no imperativo (cale-se). A reiteração do 

adjetivo “calado” e a dualidade entre o desejo de se expressar e o silêncio 

imposto pela censura indicam o uso do verbo. No texto, há a prevalência de 

verbos no presente e não há contexto democrático na letra da canção. O poeta 

posiciona-se contra a situação de censura e não em conformidade. Não há 

referência a um sonho do eu lírico no texto.  

Competência de área 4 – Compreender a arte como saber cultural e estético 

gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria 

identidade.  

Habilidade 13 – Analisar as diversas produções artísticas como meio de 

explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos.  

119 A  

A letra da música A dois passos do paraíso reproduz um discurso radiofônico 

típico. Elaborada com o estilo de linguagem simples e direcionado a um 

interlocutor definido, a história narrada no poema parece verossímil na voz de 

um locutor de rádio.  

Competência de área 8 – Compreender e usar a língua portuguesa como 

língua materna, geradora de significação e integradora da organização do 

mundo e da própria identidade.  

Habilidade 25 – Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas 

linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de 

registro.  

120 B  

Há uma diferença entre o discurso do narrador, que é simples, mas pautado na 

correção da norma-padrão, e o discurso dos meninos, repleto de gírias, como 

“batuta, porreta”, abreviações, “tá”, e erros de concordância, “tu não tem”. O 

narrador não utiliza a variante coloquial e nem emprega gírias. O discurso dos 

meninos é marcado pela linguagem coloquial. E somente o narrador usa a 

variante padrão da língua portuguesa.  
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Competência de área 8 – Compreender e usar a língua portuguesa como 

língua materna, geradora de significação e integradora da organização do 

mundo e da própria identidade.  

Habilidade 25 – Identificar, em textos de diferentes gêneros, as marcas 

linguísticas que singularizam as variedades linguísticas sociais, regionais e de 

registro.  

121 D  

A propaganda é um texto sincrético, ou seja, resulta da articulação de 

elementos verbais e visuais. O sentido, nesse gênero, é produzido pela relação 

entre os dois textos de natureza distinta. A imagem do saco de açúcar é 

antropomorfizada, isto é, tem traços humanos: parece uma barriga fora de 

forma. O elemento verbal, a palavra açúcar, portanto, passa a ter valor 

negativo: é sugerida uma relação de causa-efeito. Em outros termos, o 

consumo do açúcar prejudica a forma física, razão pela qual o produto deve ser 

substituído pelo adoçante (“Mude sua embalagem”).  

Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 

diferentes linguagens e suas manifestações específicas.  

Habilidade 24 – Reconhecer no texto estratégias argumentativas empregadas 

para o convencimento do público, tais como a intimidação, sedução, comoção, 

chantagem, entre outras.  

122 C  

Os dois textos tratam e exemplificam a tendência dos brasileiros de realizarem 

a próclise no uso dos pronomes átonos oblíquos, até mesmo quando a norma-

padrão indica que esse uso é inadequado, como no início de orações. 

Ocorreram transformações linguísticas na colocação pronominal. Há uma 

tendência ao uso da variação popular / coloquial. Há variantes linguísticas e 

não uma unidade no uso. Não é possível fazer uma generalização do uso da 

variante coloquial ou formal nos textos.  

Competência de área 8 – Compreender e usar a língua portuguesa como 

língua materna, geradora de significação e integradora da organização do 

mundo e da própria identidade.  

Habilidade 26 – Relacionar as variedades linguísticas a situações específicas 

de uso social.  

123 C  
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Os recursos expressivos empregados no texto I, tais como a metáfora, nos 

versos “pisando / Um chão de esmeraldas”, “Minha escola é um catavento a 

girar”; a hipérbole, em “Meu sangue jorra das veias”; e a metonímia, nos versos 

“Quando levo meu coração / À Mangueira”, contribuem para a predominância 

da função poética da linguagem. Já o texto II, ao privilegiar o referente, cumpre 

a função de informar e envolver o leitor.  

Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 

diferentes linguagens e suas manifestações específicas.  

Habilidade 21 – Reconhecer em textos de diferentes gêneros, recursos verbais 

e não-verbais utilizados com a finalidade de criar e mudar comportamentos e 

hábitos.  

124 E  

O autor do texto, por meio da análise do professor John McWhorter, considera 

os texting como um desenvolvimento da comunicação, tratando a língua como 

um organismo vivo e que pode sofrer mudanças. Ele não considera essa forma 

de linguagem um retrocesso. Para o autor, os texting são parte do 

desenvolvimento da linguagem escrita. Segundo John McWhorter, os texting 

não são um ato de preguiça, mas sim um fator de agilidade comunicativa.  

Competência de área 9 – Entender os princípios, a natureza, a função e o 

impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal 

e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos 

conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais 

tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem 

solucionar.  

Habilidade 30 – Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao 

desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem.  

125 B  

O uso do Twitter representa a concisão da linguagem, pois, nessa rede social, 

o autor está limitado a 140 caracteres por postagem. As manchetes 

jornalísticas também representam uma linguagem concisa, ao dar destaque a 

determinado aspecto da notícia ou reportagem que depois será desenvolvido 

no texto. A manchete deve chamar a atenção do leitor para que ele se 

interesse a ler a matéria completa. O Twitter também permite um intercâmbio 

de informações, pois o internauta, ao ler a postagem, pode se interessar e 
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acessar outra página, em que irá encontrar mais informações sobre o tema. O 

e-mail não representa o abandono da formalidade e do rigor gramatical.  

Competência de área 9 – Entender os princípios, a natureza, a função e o 

impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal 

e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos 

conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais 

tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem 

solucionar.  

Habilidade 30 – Relacionar as tecnologias de comunicação e informação ao 

desenvolvimento das sociedades e ao conhecimento que elas produzem.  

126 E  

Os primeiros dois gráficos expõem o percentual de crescimento no número de 

casamentos entre os brasileiros acima de 60 anos e o percentual de aumento 

verificado na população em geral, no período 2003-2008. O segundo conjunto 

mostra o aumento no percentual de brasileiros com mais de 60 anos 

empregados, revelando um acréscimo de sete pontos percentuais, também no 

período 2003-2008. Conclui-se, portanto, que os gráficos sintetizam o 

crescente número de casamentos e do percentual de ocupação no mercado de 

trabalho da população acima dos 60 anos.  

Competência de área 1 – Aplicar as tecnologias da comunicação e da 

informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua 

vida.  

Habilidade 3 – Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação 

e informação, considerando a função social desses sistemas.  

127 D  

Apesar de o texto ter características de uma carta dirigida aos prefeitos, 

percebe-se a necessidade de atingir diversos públicos, função do gênero 

publicidade oficial. As informações geradas nos sistemas de comunicação e 

informação podem ser acessadas por qualquer pessoa. Os downloads de uso 

livre do site mencionado não procuram restringir as informações.  

Competência de área 1 – Aplicar as tecnologias da comunicação e da 

informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para sua 

vida.  
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Habilidade 2 – Recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas 

de comunicação e informação para resolver problemas sociais.  

128 C  

De acordo com o texto II, prima Constança utiliza os ditados populares para 

justificar suas ações. Ela toma-os para solucionar o problema que se 

apresentou a toda a casa, provocando um alvoroço. Para Constança, os 

ditados estão relacionados aos desígnios de Deus, portanto, não são 

puramente científicos.  

Competência de área 7 – Confrontar opiniões e pontos de vista sobre as 

diferentes linguagens e suas manifestações específicas.  

Habilidade 22 – Relacionar, em diferentes textos, opiniões, temas, assuntos e 

recursos linguísticos.  

129 E  

O texto parte de uma informação astrológica para alertar os cancerianos sobre 

os perigos de uma fase difícil pela qual terão de passar e dá conselhos para 

enfrentá-la.  

Competência de área 6 – Compreender e usar os sistemas simbólicos das 

diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela 

constituição de significados, expressão, comunicação e informação.  

Habilidade 18 – Identificar os elementos que concorrem para a progressão 

temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e 

tipos.  

130 E  

O texto não trata da gentileza em si mesma, mas em contraste (ou oposição) 

com a educação e acrescenta várias informações a respeito daquele conceito: 

de ocorrência difícil, mas de fácil identificação; relacionada a pessoas 

generosas; atitude desobrigada (isto é, espontânea, sem finalidade); 

manifestação em situações cotidianas e das maneiras mais prosaicas.  

Competência de área 6 – Compreender e usar os sistemas simbólicos das 

diferentes linguagens como meios de organização cognitiva da realidade pela 

constituição de significados, expressão, comunicação e informação.  

Habilidade 18 – Identificar os elementos que concorrem para a progressão 

temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e 

tipos.  
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131 E  

A expressão corporal como manifestação não verbal das emoções é anterior 

ao surgimento da palavra e pode-se considerar que surgiu com o aparecimento 

do homem no Universo. Nas artes, a expressão corporal começou a ser 

utilizada na era primitiva, com a dança, considerada uma das expressões 

artísticas mais antigas do mundo. Na pré-história, o homem dançava 

instintivamente, usando seus movimentos e gestos para celebrar vitórias e 

comemorar algo. Dançava também pela sobrevivência e em forma de 

agradecimento.  

Competência de área 3 – Compreender e usar a linguagem corporal como 

relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade.  

Habilidade 9 – Reconhecer as manifestações corporais de movimento como 

originárias de necessidades cotidianas de um grupo social.  

132 A  

A dança, considerada como elemento folclórico, pode ser compreendida como 

expressão ampla da cultura de um povo, na medida em que abrange seus 

aspectos afetivos, históricos, ideológicos, intelectuais e até mesmo espirituais.  

Competência de área 3 – Compreender e usar a linguagem corporal como 

relevante para a própria vida, integradora social e formadora da identidade.  

Habilidade 9 – Reconhecer as manifestações corporais de movimento como 

originárias de necessidades cotidianas de um grupo social.  

133 A  

As obras realistas do século XIX tinham como premissa a representação da 

realidade de maneira documental. Rompendo com os ideais românticos, o 

Realismo buscava retratar em suas pinturas cenas da vida moderna, das 

classes sociais, das desigualdades sociais e da condição humana. A fotografia 

de Jacob Riis também retrata a realidade de forma documental.  

Competência de área 4 – Compreender a arte como saber cultural e estético 

gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria 

identidade.  

Habilidade 14 – Reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-

relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos 

sociais e étnicos.  

134 D  
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Aleijadinho foi um importante escultor do período Barroco no Brasil. Suas 

esculturas são marcadas por um forte apelo religioso, característica 

fundamental da produção artística desse período. Na imagem fornecida pela 

Banca, observa-se um dos profetas do Pátio do Santuário do Bom Jesus do 

Matosinho. A expressão da escultura de Aleijadinho revela grande 

personalidade, uma vez que o escultor modela imagens sacras com feições 

populares, rompendo com padrões estéticos artísticos anteriores. 

Competência de área 4 – Compreender a arte como saber cultural e estético 

gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria 

identidade.  

Habilidade 13 – Analisar as diversas produções artísticas como meio de 

explicar diferentes culturas, padrões de beleza e preconceitos.  

135 C  

O artista dadaísta Marcel Duchamp foi o responsável pela criação do conceito 

ready made, que revolucionou o mundo das artes. O ready made consiste em 

levar um elemento da vida cotidiana, sem nenhum valor estético e, portanto, 

não reconhecido como artístico, para o campo das artes.  

Competência de área 4 – Compreender a arte como saber cultural e estético 

gerador de significação e integrador da organização do mundo e da própria 

identidade.  

Habilidade 12 – Reconhecer diferentes funções da arte, do trabalho da 

produção dos artistas em seus meios culturais.  

 

Matemática e suas tecnologias  

Questões 136 a 180  

136 D  

Segundo o texto, dos 853 milhões de hectares do Brasil, 80 milhões são 

destinados para agricultura, o que pode ser representado pela razão:  

80 mi
0,094

853 mi
 , ou seja, 9,4%.  

Competência de área 1 – Construir significados para os números naturais, 

inteiros, racionais e reais.  
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Habilidade 3 – Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos 

numéricos.  

137 E  

Volume do armário no projeto: 33 1 2=6 cm  .  

Como a escala é de 1 cm na figura para 100 cm no real, então 1 cm3 no projeto 

está para 31000 000 cm  no real.  

Assim, tem-se:  

Volume do projeto -------------Volume real  

31cm  ––––––– 31000 000 cm  

36 cm  ––––––– 36 000 000 cm   

Competência de área 3 – Construir noções de grandezas e medidas para a 

compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.  

Habilidade 11 – Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de 

situação do cotidiano.  

138 E  

Os divisores positivos de N devem ser de forma α β γ2 5 7  , sendo α, β e γ 

números inteiros não negativos tais que:  

0 ⩽ α ⩽ x  

0 ⩽ β ⩽ y  

0 ⩽ γ ⩽ z  

Logo, há (x + 1) possibilidades para a escolha de α, (y + 1) para a escolha de 

β, e (z + 1) para a escolha de γ.  

Pelo Princípio Fundamental da contagem, o total de divisores positivos é dado 

por:  

(x+1) (y+1) (z+1)    

De todos esses divisores, apenas um é o próprio N. Dessa forma, há  

(x+1) (y+1) (z+1)-1    

divisores positivos de N, diferentes de N (note que consideramos apenas os 

divisores positivos).  

Competência de área 1 – Construir significados para os números naturais, 

inteiros, racionais e reais.  
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Habilidade 3 – Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos 

numéricos.  

139 A  

Sabendo que o consumo é C=20160 Wh , tem-se  

C = n d P    

n = nº de células  

d = diagonal da célula  

P = produção por centímetro de diagonal  

  

20160 = n 10 24    

n = 84 células  

Como a residência possui 100 células, devem-se retirar:  

100 84 16   células.  

Competência de área 1 – Construir significados para os números naturais, 

inteiros, racionais e reais.  

Habilidade 5 – Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 

conhecimentos numéricos.  

140 B  

Seja N a quantidade do produto que a pessoa habitualmente compra. Dessa 

forma, a pessoa leva (10x+6)  reais.  

Com o aumento de 20%, cada unidade passa a custar 12 reais. Como são 

compradas 2 unidades a menos, a quantia gasta é de 12 (x+2)  reais.  

Como esse valor representa o total que a pessoa leva, tem-se:  

12 (x-2)=10x+6   

x=15   

Assim, a quantia levada semanalmente é  

10 15 6 156    reais.  
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Competência de área 5 – Modelar e resolver problemas que envolvem 

variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações 

algébricas.  

Habilidade 21 – Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 

conhecimentos algébricos.  

141 C  

capacidade  ralos  horas  

  
 

   

 

6 36
=

x 30


  

6 6
=

x 5


  

x=5   

Competência de área 4 – Construir noções de variação de grandezas para a 

compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.  

Habilidade 16 – Resolver situação-problema envolvendo a variação de 

grandezas, direta ou inversamente proporcionais.  

142 A  

Para encontrar a quantidade de horas/aula que torna a escolha pelo primeiro 

personal mais vantajosa, deve-se calcular  

valor personal 1 ˂ valor personal 2  

100x+300  ˂ 130x+60  

30x  ˂ 240   

x  ˂ 8   

Competência de área 5 – Modelar e resolver problemas que envolvem 

variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações 

algébricas.  
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Habilidade 23 – Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 

conhecimentos algébricos.  

143 A  

A quantidade de placas em cada caixa é dada pela área máxima que pode ser 

coberta dividida pela área de cada placa. Assim:  

2

S
N=

y  (I)  

2 2

S S
x= x=

(3y) 9y


 (II)  

De (I) e (II) tem-se que 

N
x=

9   

Competência de área 2 – Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a 

leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8 – Resolver situação-problema que envolva conhecimentos 

geométricos de espaço e forma.  

144 A  

Com base nas informações do enunciado, a equação que possibilita encontrar 

a área que torna indiferente economicamente a escolha de qualquer uma das 

duas propostas é  

800x+12 000=950x+7 500   

80x+1200=95x+750   

Ao resolver a equação, encontra-se o valor de x, ou seja, a área que torna 

indiferente a escolha de Paulo para a construção de sua casa.  

15x=450

x=30   

Competência de área 5 – Modelar e resolver problemas que envolvem 

variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações 

algébricas.  

Habilidade 23 – Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando 

conhecimentos algébricos.  

145 A  

O raio r será máximo quando o volume do cilindro circular reto de raio da base 

R e altura 1 m (que representa a ilha de lazer) for igual a 
312-4=8 m . Assim:  
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2 8
π r 1=8 r=

π
  

  

Com π=3 , tem-se 

8 2 2 2 2 3
r= = =

3 33



  

Com 2=1,41 e 3=1,73 , tem-se: r 1,62   

Competência de área 2 – Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a 

leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8 – Resolver situação-problema que envolva conhecimentos 

geométricos de espaço e forma.  

146 B  

Doze produtos podem ser colocados em três tipos de caixa de formato 

retangular que podem minimizar o espaço ocupado em uma embalagem:  

2 2 3   ou 4 3  ou 2 6   

As respectivas dimensões desses agrupamentos são de:  

2 2 3-11cm 11cm 16,5 cm     (necessita de caixa tipo 3)  

4 3 1-22 cm 16,5 cm 5,5 cm     (necessita de caixa tipo 2)  

2 6 1-11cm 33 cm 5,5 cm     (necessita de caixa tipo 4)  

A opção mais barata, portanto, é a caixa tipo 2.  

Competência de área 3 – Construir noções de grandezas e medidas para a 

compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.  

Habilidade 14 – Avaliar proposta de intervenção na realidade utilizando 

conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas.  

147 B  

O valor, em reais, pago pelo contribuinte é  

0,15 (34 000-26 000)=0,15 8 000=1200  , ou seja, R$ 1200,00   

Competência de área 5 – Modelar e resolver problemas que envolvem 

variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações 

algébricas.  

Habilidade 21 – Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 

conhecimentos algébricos.  

148 A  
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A medida de um ângulo de 90° graus é constituída por uma semirreta 

horizontal e outra vertical. Portanto, é possível verificar a verticalidade pelo fio 

de prumo por meio do ângulo de 90º graus. Deve-se associar o ângulo à 

verticalidade da parede.  

Competência de área 2 – Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a 

leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 6 – Interpretar a localização e a movimentação de pessoas / 

objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço 

bidimensional.  

149 B  

Como na constituição do concreto utiliza-se  

1 parte de cimento;  

4 partes de areia;  

2 partes de brita (pedra).  

O cimento corresponde a 1 das 7 partes, portanto é 
1

7
 do volume, logo:  

314
=2 m

17
 de cimento.  

Competência de área 4 – Construir noções de variação de grandezas para a 

compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.  

Habilidade 16 – Resolver situação-problema envolvendo a variação de 

grandezas, direta ou inversamente proporcionais.  

150 B  

A imagem da torre do porto de Kobe, no Japão, representa um sólido de 

revolução denominado hiperboloide e os seus contornos laterais representam 

no plano cartesiano uma hipérbole.  

Competência de área 2 – Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a 

leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 7 – Identificar características de figuras planas ou espaciais.  

151 E  

Se o cliente não possui o cartão fidelidade, o valor a ser pago, em reais, é:  

0,8 50=40.   

Caso ele possuísse o cartão fidelidade, o desconto adicional, em reais, seria:  

0,1 40=4   
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ou seja, R$ 4,00.  

Competência de área 5 – Modelar e resolver problemas que envolvem 

variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações 

algébricas.  

Habilidade 21 – Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 

conhecimentos algébricos.  

152 B  

Seguindo as instruções dadas, o caminho percorrido está representado a 

seguir.  

 

Portanto, o ponto no plano cartesiano que representa a localização do trabalho 

é (-1,-6).  

Competência de área 2 – Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a 

leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 6 – Interpretar a localização e a movimentação de pessoas / 

objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço 

bidimensional.  

153 C  

O comprimento total T de tela, necessário para cercar a área, é 

T=2 81+190 T=352 m  . Cada rolo contém 48 metros e 
352

=7,33
48

, logo a 

quantidade mínima de rolos é 8.  

Competência de área 3 – Construir noções de grandezas e medidas para a 

compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.  

Habilidade 12 – Resolver situação-problema que envolva medidas de 

grandezas.  
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154 C  

Deve-se considerar que 360° equivale a 1 volta completa. Ao dividir 1080  por 

360°, encontra-se o valor = 3.  

Competência de área 2 – Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a 

leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 6 – Interpretar a localização e a movimentação de pessoas / 

objetos no espaço tridimensional e sua representação no espaço 

bidimensional.  

155 D  

Tem-se: 1500-900=600  telhas.  

O número de tijolos equivalentes às 300 telhas é dado pela regra de três:  

tijolos                   telhas  

1200  –––––– 1500   

    x  –––––– 600  x=480   

Competência de área 5 – Modelar e resolver problemas que envolvem 

variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações 

algébricas.  

Habilidade 21 – Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 

conhecimentos algébricos.  

156 B  

É possível construir o gráfico a partir da função, compondo uma tabela com 3 

colunas, t, 

tπ π
sen -

3 6

 
 
   e F. Ao adotar valores convenientes para 

tπ π
sen -

3 6

 
 
  , é 

possível completar as outras duas colunas em função desta. O gráfico obtido 

está apresentado a seguir.  
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Portanto, os meses do ano em que se esperam a menor demanda são maio e 

novembro.  

Competência de área 5 – Modelar e resolver problemas que envolvem 

variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações 

algébricas.  

Habilidade 21 – Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 

conhecimentos algébricos.  

157 E  

Supondo que os pontos A e B são vértices opostos do paralelogramo que 

forma a face lateral destacada, tem-se a figura:  

 

Logo: 
AC

=tg15° AC=0,26 114 AC=29,64 m
AB

     

Como AC  é a medida da aresta da base, sua área é 

2 2 2

b bA =29,64 m A 878,5m    

Assim, Ab é maior que 700 m2.  

Competência de área 2 – Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a 

leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8 – Resolver situação-problema que envolva conhecimentos 

geométricos de espaço e forma.  

158 C  
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A altura h é o cateto oposto e o valor de 12 m é o cateto adjacente. Ao 

relacionar a razão entre os dois tem-se a tangente.  

cateto oposto
=tangente

cateto adjacente   

cateto oposto
=1,19

cateto adjacente   

h
=1,19

12

h=12 1,19

h=14,28 m



  

Competência de área 2 – Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a 

leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8 – Resolver situação-problema que envolva conhecimentos 

geométricos de espaço e forma.  

159 C  

1gota  ––––––– 3 s   

    x    ––––––– 21600 s (6 horas)   

    
x=7 200 gotas

7 200 0,2=1 440 mL=1,44 L
  

Competência de área 4 – Construir noções de variação de grandezas para a 

compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.  

Habilidade 16 – Resolver situação-problema envolvendo a variação de 

grandezas, direta ou inversamente proporcionais.  

160 C  

Com base nos dados apresentados no enunciado, é possível construir uma 

figura semelhante à ilustrada a seguir.  

  

Assim,  
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h
tg30°=

a+90

3 h
=

3 a+90

(a+90) 3
h=

3   

No triângulo menor, tem-se  

h
tg60º=

a

h
3=

a

h=a 3   

Logo,  

(a+90) 3
a 3=

3

a=45 m.   

Portanto,  

h=a 3

h=45 3 m.  

Competência de área 2 – Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a 

leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8 – Resolver situação-problema que envolva conhecimentos 

geométricos de espaço e forma.  

161 E  

Nomeando os vértices da figura, tem-se  

 

Analisando as alternativas, a única que apresenta todos os pontos das 2 

figuras em simetria ao ponto O é:  
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Em que  

AO=OA'

BO=OB'

DO=OD'

CO=OC'

  

Competência de área 2 – Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a 

leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 7 – Identificar características de figuras planas ou espaciais.  

162 E  

Ao montar a equação que permite calcular a receita da excursão, tem-se que:  

 
2

2

2

x 20+2 50-x

20x+100x-2x =0

-2x +120x=0

-x +60x=0

  

  

Pela fórmula do vértice da parábola, encontra-se que x = 30 maximiza a 

função. Portanto, com 30 passageiros a empresa arrecada 1800  reais.  

Competência de área 5 – Modelar e resolver problemas que envolvem 

variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações 

algébricas.  

Habilidade 21 – Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 

conhecimentos algébricos.  

163 C  

Convertendo todas as grandezas para a unidade litro (L), tem-se:  

-2

-3

1fl oz=2,95 cL=2,95 10 L

355 mL=3,55 10 L
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Logo, por regra de três, tem-se:  

1fl oz  –––––––––– -22,95 10 L   

 x  –––––––––– -33,55 10 L   

Assim:  

-3

-2

3,55 10
12,03 fl oz

2,95 10





  

Competência de área 1 – Construir significados para os números naturais, 

inteiros, racionais e reais.  

Habilidade 3 – Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos 

numéricos.  

164 D  

Há uma probabilidade condicional nesse contexto. Logo, as probabilidades de 

gol são:  

Aluno de exatas (0,70) e gol (0,60):  

0,70 0,60=0,42   

Aluno de humanas (0,30) e gol (0,40):  

0,30 0,40=0,12   

Somando as probabilidades, chega-se a 0,54, ou seja, 54% de chance do 

pênalti ser convertido em gol.  

Competência de área 7 – Compreender o caráter aleatório e não 

determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos 

adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de 

probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma 

distribuição estatística.  

Habilidade 28 – Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de 

estatística e probabilidade.  

165 D  

Do enunciado deve-se obter t, t ˃ 0, tal que  

2

2

2

t
- +400 39

4

-t +1600 156

t -1 444 0





   

Resolvendo essa inequação, obtém-se:  
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t -38  (não convém)  

ou  

t 38   

Assim, o tempo mínimo de espera é de 38,0 minutos.  

Competência de área 5 – Modelar e resolver problemas que envolvem 

variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações 

algébricas.  

Habilidade 21 – Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 

conhecimentos algébricos.  

166 A  

Ao nomear as variáveis tempo de reunião e número de gestores, tem-se  

Tempo de reunião = x   

Número de gestores = y   

Logo, tem-se que:  

x
=20

y   

x
=25

(y-2)   

Resolvendo o sistema, conclui-se que o tempo total foi de 200 minutos, ou seja, 

3 h 20 min.  

Competência de área 4 – Construir noções de variação de grandezas para a 

compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.  

Habilidade 16 – Resolver situação-problema envolvendo a variação de 

grandezas, direta ou inversamente proporcionais.  

167 A  

De 1755 até 2101 irão se passar 347 anos.  

Dividindo-se 347 por 11 (período do ciclo), tem-se:  

347
31,54

11
   

Como 31 < 31,54 < 32, o Sol, portanto, estará no ciclo de número 32.  

Competência de área 1 – Construir significados para os números naturais, 

inteiros, racionais e reais.  

Habilidade 2 – Identificar padrões numéricos ou princípios de contagem.  

168 B  
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Sabe-se que Lucro = Preço de Venda – Custo.  

Logo, calcula-se:  

L=PV-C

L=0,4 PV

0,4 PV=PV-360

0,6 PV=360

360
PV= =600

0,6







  

Competência de área 5 – Modelar e resolver problemas que envolvem 

variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações 

algébricas.  

Habilidade 21 – Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 

conhecimentos algébricos.  

169 C  

Antes do cozimento  

 

2

1A =30 15 cm
  

Após o cozimento  

 

2

2A =0,8 30 0,8 15 cm     

Como 2

1A =30 15 cm ,  
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2

2 1A =0,8 A   

2 1A =0,64A , o que significa que, em relação à área original, a área da base 

dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em 36%.  

Competência de área 2 – Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a 

leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8 – Resolver situação-problema que envolva conhecimentos 

geométricos de espaço e forma.  

170 A  

De acordo com os dados do texto, para calcular corretamente o preço das 

máquinas que foram pesquisadas, deve-se montar a expressão  

2X+3Y+5 000=3X+2Y-4 000   

Competência de área 5 – Modelar e resolver problemas que envolvem 

variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações 

algébricas.  

Habilidade 21 – Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 

conhecimentos algébricos.  

171 B  

Sabe-se que X=15 000.  

Logo, tem-se que:  

2X+3Y+5 000=3X+2Y-4 000   

2 15 000+3Y+5 000=3 15 000+2Y-4 000

35 000+3Y=41000+2Y

Y=6 000

 

  

Logo, a diferença do valor entre as máquinas é de 15 000-6 000=9 000 .  

Competência de área 5 – Modelar e resolver problemas que envolvem 

variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações 

algébricas.  

Habilidade 21 – Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 

conhecimentos algébricos.  

172 D  

A medida do lado da folha de papel deve ser igual a cinco vezes o 

comprimento da circunferência do canudo que possui raio 
d

r=
2
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Logo:  

 

Competência de área 2 – Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a 

leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8 – Resolver situação-problema que envolva conhecimentos 

geométricos de espaço e forma.  

173 C  

A cada oito acidentes, dois não estão relacionados ao alcoolismo.  

Logo, 

2
=0,25=25%

8 .  

Competência de área 4 – Construir noções de variação de grandezas para a 

compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.  

Habilidade 15 – Identificar a relação de dependência entre grandezas.  

174 D  

Para calcular o valor gasto com acidentes de trânsito relacionados ao álcool, 

deve-se montar a seguinte relação entre as grandezas:  

6 em cada 8 acidentes estão relacionados ao álcool, logo, 75% dos acidentes.  

75% de 60 bilhões = 45 bilhões de reais  

Portanto,  

60 bilhões  –––––––––– 1,6% do PIB   

45 bilhões  –––––––––– x% do PIB   

x=1,2% do PIB.   

Competência de área 3 – Construir noções de grandezas e medidas para a 

compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.  

Habilidade 12 – Resolver situação-problema que envolva medidas de 

grandezas.  

175 C  

Do enunciado, tem-se que:  

● O ponto de sustentação central receberá 60% de 12 t, ou seja, 7,2 t.  
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● Os outros pontos de sustentação receberão cada um: 20% de 12 t, ou seja, 

2,4 t.  

Portanto, no caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos três pontos de 

sustentação serão, respectivamente, 2,4 t; 7,2 t; 2,4 t.  

Competência de área 5 – Modelar e resolver problemas que envolvem 

variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações 

algébricas.  

Habilidade 21 – Resolver situação-problema cuja modelagem envolva 

conhecimentos algébricos.  

176 B  

O número de pessoas que irá passar em cada uma das 20 catracas (5 portões 

com 4 catracas cada) é:  

45 000
=2 250

20
  

Assim, o tempo necessário, em segundos é:  

2 2 250=4 500   

Desse modo, o tempo em minutos é:  

4 500
=75

60
  

Ou seja, 1 hora e 15 minutos.  

Competência de área 3 – Construir noções de grandezas e medidas para a 

compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.  

Habilidade 12 – Resolver situação-problema que envolva medidas de 

grandezas.  

177 E  

Ao completar as indicações das dimensões da caixa da figura dada, obtém-se  
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Portanto, a caixa montada ficaria assim:  

 

Conforme o regulamento da Anac, tem-se:  

máx

máx

x +24+42=115

x =49 cm.
  

Competência de área 2 – Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a 

leitura e a representação da realidade e agir sobre ela.  

Habilidade 8 – Resolver situação-problema que envolva conhecimentos 

geométricos de espaço e forma.  

178 B  

Sabendo que 36% do esgoto é tratado, conclui-se que os 8 bilhões de litros 

representam 64% do esgoto.  
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Os 4 bilhões de litros esperados representam, portanto, 32% do volume total de 

esgoto sem tratamento.  

O restante, 100%-32%=68% , representa o percentual de esgoto que passará a 

ser tratado.  

Competência de área 4 – Construir noções de variação de grandezas para a 

compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano.  

Habilidade 16 – Resolver situação-problema envolvendo a variação de 

grandezas, direta ou inversamente proporcionais.  

179 D  

Como o desempenho dos jogadores é dado pela razão:  

derrubar todos os pinos
D=

número de jogadores , tem-se:  

I

II

III

IV

V

50
D = =0,59

85

40
D = =0,62

65

20
D = =0,31

65

30
D = =0,75

40

48
D = =0,53

90   

Portanto, o jogador IV apresentou o maior desempenho.  

Competência de área 1 – Construir significados para os números naturais, 

inteiros, racionais e reais.  

Habilidade 4 – Avaliar a razoabilidade de um resultado numérico na 

construção de argumentos sobre afirmações quantitativas.  

180 B  

Para que o teste termine na quinta pergunta, o candidato deverá errar a quinta 

e exatamente uma entre as quatro primeiras. Sendo 0,20 a probabilidade de 

errar a resposta, a probabilidade de não errar é 0,80.  

Logo, a probabilidade pedida será dada por:  

3 2 3

40,8 0,2 P =0,08192 
  

Competência de área 7 – Compreender o caráter aleatório e não 

determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos 
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adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de 

probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma 

distribuição estatística.  

Habilidade 28 – Resolver situação-problema que envolva conhecimentos de 

estatística e probabilidade.  

 




