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1. Este Caderno de Questões, com páginas numeradas de X a X, é constituído de 20 (vinte)
questões objetivas, cada uma com cinco alternativas, assim distribuídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa
11 a 20 – Matemática
2. Caso este Caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao
fiscal que o substitua.
3. Sobre a Marcação Do CARTÃO-RESPOSTA:
As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta preta
ou azul não porosa para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para correção.
Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a
marcação da alternativa escolhida na CARTÃO-RESPOSTA, pinte completamente o
círculo correspondente.
3.2. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou
emendada, ou não houver marcação.
3.3. Não rasure nem amasse a FOLHA DE RESPOSTAS.
4. A duração da prova é de 3 (três) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da
CARTÃO-RESPOSTA.
5. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho.
6. Será permitida a saída de candidatos da sala de prova somente após decorridos trinta
minutos do início da prova. Nesse caso, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, ao
fiscal o Caderno de Questões e o cartão-resposta.
7. Será permitida a saída de candidatos levando este Caderno de Questões somente após uma
hora do início da prova.
8. Terminada a prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal a CARTÃORESPOSTAS.

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 01:

Neurocientista é alvo de mansplaining citando artigo que ela mesma escreveu
Enquanto palestrava, a especialista foi interrompida por homem que sugeriu a leitura de um
estudo sobre o assunto – que ela mesma tinha escrito
Por REDAÇÃO GALILEU 05 NOV 2019 - 12H50, atualizado em 05 NOV 2019 - 19H20
A neurocientista Dra. Tasha Stanton contou no Twitter um episódio de machismo que
sofreu durante a Conferência Australiana da Associação de Fisioterapia, que aconteceu no fim
de outubro. Ela foi vítima de mansplaining com sua própria pesquisa científica.
Mansplaining é um termo em inglês usado para descrever o comportamento de alguns
homens que assumem que uma mulher não conhece determinado assunto e insiste em explicálo, subestimando os conhecimentos da mulher.
O caso de Stanton é um exemplo de mansplaining: após uma palestra que ministrou, um
cientista homem com quem conversava a interrompeu e sugeriu que ela lesse determinado
artigo para "entender melhor" o assunto. O artigo que ele indicou, entretanto, tinha sido escrito
pela própria palestrante. "Espere aí por um segundo, amigo. Sou Stanton. Eu sou a autora do
artigo que você acabou de mencionar'", ela disse naquele momento da palestra. Ela e outros
cientistas da conferência riram da situação, mas ela ficou desconfortável com o acontecido.
QUESTÃO 1:
Analise as alternativas a seguir e assinale a alternativa CORRETA:
a) É possível afirmar que o texto 1 possui como tema central o bullying contra um cientista.
b) O texto 1 versa sobre um tipo específico de machismo, que consiste em desmerecer a
inteligência de uma mulher.
c) O cientista homem a que se refere o texto 1 foi a vítima do mansplaining.
d) A Dra Stanton, em nenhum momento, sentiu-se em uma situação desagradável durante
a Conferência Australiana da Associação de Fisioterapia.
QUESTÃO 2:
Ainda com base no texto 1, atribua (V) para as assertivas verdadeiras ou (F) para as assertivas
falsas.
( ) Apenas pela interpretação da manchete, não é possível identificar quem praticou
mansplaining contra a cientista.
( ) A notícia foi publicada pela Redação Galileu, pela primeira vez, em 05 de novembro de
2019, às 12h50.

( ) O uso de aspas no trecho “espere aí por um segundo, amigo” [...], localizado no último
parágrafo, marca a fala da cientista no sentido de reforçar que não houve desconforto com o
acontecido.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses:
a)
b)
c)
d)

F, F e F;
V, V e V;
F, F e V;
F, V e F

QUESTÃO 3:
Assinale a alternativa que melhor expresse o efeito de humor contido na tirinha abaixo:

a) O discurso feminista de Susanita é responsável pelo efeito de humor, já que o tema é
tratado de forma irônica, denotando certo machismo por parte do autor da tirinha.
b) Mafalda opõe-se ao discurso da amiga Susanita e, através de suas feições em todos os
quadrinhos, percebe-se nitidamente seu descontentamento.
c) A linguagem verbal não contribui para o melhor entendimento da tirinha, pois todo
efeito de humor está contido na linguagem não verbal através da expressão exibida por
Mafalda no último quadrinho.
d) Susanita apresenta um discurso de acordo com as teorias feministas que pregam a
libertação das práticas tradicionalmente atribuídas à mulher. Contudo, no último
quadrinho, a personagem defende o uso de uma tecnologia que apenas reforça os
padrões tradicionais.

QUESTÃO 4:
Leia a tirinha abaixo:

A conversa de Mafalda e seus amigos...
a) revela a real dificuldade de entendimento entre posições que pareciam convergir.
b) desvaloriza a diversidade social e cultural e a capacidade de entendimento e respeito
entre as pessoas.
c) expressa o predomínio de uma forma de pensar e a possibilidade de entendimento entre
posições divergentes.
d) ilustra a possibilidade de entendimento e de respeito entre as pessoas a partir do debate
político de ideias.
QUESTÃO 5:

Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, a charge faz uma crítica a respeito da
a) dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais.
b) capacidade das tecnologias em aproximar realidades distantes.
c) escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população.
d) ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores.

QUESTÃO 6:

A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a
modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal
consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a
a) criação de memes.
b) ampliação da blogosfera.
c) supremacia das ideias cibernéticas.
d) comercialização de pontos de vista.
QUESTÃO 7:

Na tirinha, o leitor e conduzido a refletir sobre relacionamentos afetivos. A articulação dos
recursos verbais e não verbais tem o objetivo de
a) criticar a superficialidade com que as relações amorosas são expostas nas redes sociais.
b) enfatizar a importância de incorporar novas experiências na vida amorosa dos
adolescentes.
c) valorizar as manifestações nas redes sociais como medida do sucesso de uma relação
amorosa.
d) associar a popularidade de uma mensagem nas redes sociais a profundidade de uma
relação amorosa.

Texto 02:
Paris reduz limite de velocidade no trânsito para proteger o clima
Capital francesa implementará já na próxima semana limite de 30km/h usado em regiões de
outras grandes cidades europeias, como Madri, Berlim e Amsterdã
Por Da Redação 30 ago 2021, 17h40
A partir da próxima segunda-feira, 6, as ruas de Paris vão estar significativamente mais
lentas, com limite de velocidade de 30km/h em quase toda a cidade. A iniciativa do governo
parisiense, sob o comando da prefeita Anne Hidalgo, visa aprimorar o compromisso com a
agenda climática da cidade e mudar a relação das pessoas com os automóveis.
A medida, que além de diminuir as emissões de gases causadores do efeito estufa
também é uma tentativa de reduzir os acidentes e tornar a capital francesa mais amigável aos
pedestres, não inclui algumas importantes avenidas. A imponente Champs-Élysées, por
exemplo, manterá seu limite de 50 km/h.
A decisão também segue uma tendência que já era adotada em 60% das ruas da capital,
expandindo agora para quase todas, e em outras cidades europeias, como Madri, Berlim,
Bruxelas, Londres e Amsterdã.
“O objetivo é reduzir o espaço tomado pelos carros, o que envolve diminuir as
velocidades”, disse o vice-prefeito de Paris, David Belliard, após o anúncio.
Apesar de pesquisas que indicam que a maior parte dos moradores da capital apoia a medida,
vários grupos já se mostraram contrários a mudança, como entregadores de aplicativos e
motoristas de táxi, que dizem que isso aumentará as taxas e prejudicará os negócios.
Outras medidas já haviam sido estabelecidas pela prefeitura da cidade, como a restrição do
tráfego de veículos em várias ruas da cidade e a instalação de ciclovias, já que ciclistas já
costumam se mover mais rápido do que os carros na agitada capital francesa.
Disponível em: https://veja.abril.com.br/mundo/paris-reduz-limite-de-velocidade-no-transitopara-proteger-o-clima/. Acesso em 08/11/2021.

QUESTÃO 8:
Os gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica, ou seja, ocorrem em
situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida.
O texto acima (texto 2) pode ser enquadrado em que gênero:
a)
b)
c)
d)

reportagem;
notícia;
crônica;
entrevista.

QUESTÃO 9:
O texto 2 acima procura enfatizar:
a) o número de acidentes aéreos em Paris;
b) as medidas adotadas na tentativa de reduzir o número de acidentes automobilísticos em
todo o mundo;
c) a implementação de limite de velocidade na capital francesa;
d) a implantação de radares na rodovia das principais capitais brasileiras.
QUESTÃO 10:
Para além da redução do número de acidentes, qual seria o outro objetivo da medida adotada
pelo governo?
a)
b)
c)
d)

restringir o tráfego de bicicletas e patins nas ciclovias;
diminuir as emissões de gases causadores do efeito estufa;
aumentar as chances de acidentes envolvendo pedestres;
prejudicar os entregadores de aplicativos e motoristas de táxi;

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11:

QUESTÃO 12:
(FGV – TJ/PI – 2015) Dois médicos atendem 24 pacientes em 6 horas. Mantidas as proporções,
três médicos atendem 24 pacientes em:
(A) 9 horas.
(B) 8 horas.
(C) 6 horas.
(D) 4 horas
(E) 3 horas.
QUESTÃO 13:
(FGV – TJ/RO – 2015) Um tabuleiro de damas tem 32 quadradinhos pretos e 32 quadradinhos
brancos. Um desses 64 quadradinhos é sorteado ao acaso. A probabilidade de que o quadradinho
sorteado seja um quadradinho preto da borda do tabuleiro é:
a) 1/2
b) 1/4
c) 1/8
d) 9/16
e) 7/32.

QUESTÃO 14:

a)
b)
c)
d)
e)

10
16
20
25
49

QUESTÃO 15:
A soma de minha idade com as de minhas duas filhas é 64. Eu tenho trinta anos a mais do que
uma delas, e a diferença de idade entre as duas são cinco anos. Sabendo que já fiz quarenta
anos, qual a minha idade?
a)
b)
c)
d)
e)

40
43
50
52
25

QUESTÃO 16:
Em uma campanha de doação de alimentos, dois amigos decidiram contribuir com o mesmo
valor em reais. O primeiro fez a sua doação em sacos de arroz com 5kg, cada um, e o outro com
sacos de feijão contendo 3kg, cada um. O preço do quilograma de arroz era de 46 reais e o do
feijão 88 reais. O valor mínimo da contribuição de cada um, em reais, foi:
a) $ 30.360,00
b) $ 26.400,00
c) $ 20.240,00
d) $ 4.940,00
e) $ 2.300,00

QUESTÃO 17:

QUESTÃO 18:

QUESTÃO 19:
A soma de dois números inteiros é o dobro da sua diferença. Então:
a) o menor é múltiplo de 4.
b) o maior é o triplo do menor.
c) o maior é o dobro do menor.
d) se um deles é par então o outro é ímpar.
e) só existe um número finito de possíveis pares nestas condições.
QUESTÃO 20:
Uma loja em liquidação oferece todos os seus produtos com um desconto de 30%. Nessa loja,
um produto que custava inicialmente R$ 240,00 está sendo vendido por:
(A) R$ 72,00
(B) R$ 144,00
(C) R$ 168,00.
(D) R$ 172,00
(E) R$ 210,00

GABARITO
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Observação: A questão 14 da prova de matemática, consta como anulada, devido erro de elaboração.
Assim, todos os candidatos ganharam a pontuação referente a ela.
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C

