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Observe a charge abaixo, que aborda o resultado das últimas eleições presidenciais, produzida pelo chargista Elvis.

Segundo muitos comentaristas, o país ficou dividido em dois, separando quase que meio a meio a população brasileira. Você está de
acordo com essa visão? Você considera que essa divisão possa trazer prejuízos ao país? Sugira uma estratégia para o novo presidente a fim
de se reduzirem os possíveis problemas.

Expresse suas opiniões em um texto dissertativo entre 15 e 20 linhas, redigido em língua culta.

RASCUNHO DA REDAÇÃO
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TEXTO – ECA!
Luís Fernando Veríssimo

Um hipotético visitante extraterreno teria dificuldade em
acompanhar uma refeição da nossa espécie sem ter ânsias de vô-
mito. Sendo um ser hipoteticamente perfeito, que só se alimenta
de um límpido líquido azul, nosso visitante não entenderia como
os alemães conseguem comer repolhos azedos com tanta alegria e
por que os americanos chamam o pepino estragado de “pickle” e
o comem com tudo e os franceses esperam o peixe apodrecer
antes de comê-lo, enquanto os japoneses nem esperam ele morrer.
E todos se entusiasmam com um fungo de má aparência chamado
“champignon” e entram em êxtase com outro ainda mais feio cha-
mado “trufa”, que é encontrado embaixo da terra por porcas no
cio. Aliás, nosso ET se engasgaria só de pensar em tudo que
fazemos com os porcos, inclusive comê-los.

Mas o que certamente faria nosso visitante correr para o ba-
nheiro seria descobrir que os terrenos espremem um líquido branco e
gorduroso das glândulas mamárias de um animal chamado “vaca” – e
o bebem! Depois de reanimado, o extraterreno talvez gostasse de
ouvir, já que se espanta tanto com os nossos hábitos bem exóticos,
que a vaca é um animal sagrado, e, portanto, intocável, na Índia, um
país em que se morre de fome. E que não apenas a vaca é sagrada, na
Índia, como suas pegadas são sagradas e, de acordo com a teologia
hindu, 330 milhões de deuses vivem dentro de cada animal, e que,
portanto, matar uma vaca significaria um verdadeiro teocídio. Mas
que nada disto é tão estranho quanto parece: numa terra
superpopulosa como a Índia, a criação de gado para corte e consumo
humano é indefensável. Quando se comem animais que são alimenta-
dos com grãos, nove de dez calorias e quatro de cinco gramas de
proteínas são perdidas. O animal usa a maior parte dos nutrientes que
poderiam ser destinados ao homem. No caso, um mito religioso está
a serviço de uma racionalidade camuflada.

Convencido de que somos uma raça, no mínimo, contraditória,
o ET ainda terá algumas experiências nojentas pela frente. Verá pes-
soas destrinchando pequenos pássaros fritos com os dentes, pessoas
comendo pernas de sapos e – o que contará com mais horror quando
voltar para casa – pessoas usando alfinetes para catar o repugnante
recheio de lesmas e levá-lo à boca. Lesmas!

01. O título dado à crônica – ECA! – revela:

A) decepção.

B) espanto.

C) alegria.

D) nojo.

E) raiva.

02. O cronista apresenta o enredo do texto como uma possibili-
dade na ficção; o segmento do texto que NÃO confirma essa
afirmativa é:

A) “Sendo um ser hipoteticamente perfeito, que só se ali-
menta de um límpido líquido azul,...”.

B) “Aliás, nosso ET se engasgaria só de pensar em tudo
que fazemos com os porcos, inclusive comê-los”.

C) “... nosso visitante não entenderia como os alemães
conseguem comer repolhos azedos com tanta alegria”.

D) “Um hipotético visitante extraterreno teria dificuldade
em acompanhar uma refeição da nossa espécie sem ter
ânsias de vômito”.

E) “E todos se entusiasmam com um fungo de má aparên-
cia chamado “champignon” e entram em êxtase com
outro ainda mais feio chamado “trufa”, que é encontra-
do embaixo da terra por porcas no cio”.

03. Abaixo estão alguns vocábulos presentes no texto; o vocá-
bulo cujo prefixo mostra corretamente indicado o seu valor
semântico é:

A) destrinchando / separação.

B) apodrecer / afastamento.

C) reanimado / intensidade.

D) indefensável / ausência.

E) extraterreno / além de.

04.  “os franceses esperam o peixe apodrecer antes de comê-
lo”; a forma desenvolvida adequada das duas orações redu-
zidas desse período é:

A) os franceses esperam que o peixe apodrecesse antes de
que o comessem.

B) os franceses esperam que o peixe apodreça antes de que
o comam.

C) os franceses esperam o apodrecimento do peixe antes
de comê-lo.

D) os franceses esperam o peixe apodrecer antes de o co-
merem.

E) os franceses esperam que o peixe se apodreça antes de
ser comido.

05. “Um hipotético visitante extraterreno teria dificuldade em
acompanhar uma refeição da nossa espécie sem ter ânsias de
vômito.”

O vocábulo desse segmento que, com as adaptações necessá-
rias, não pode ter sua forma empregada indistintamente no
singular ou no plural é:

A) ânsias / ânsia.

B) vômito / vômitos.

C) espécie / espécies.

D) refeição / refeições.

E) dificuldade / dificuldades.

06. “Sendo um ser hipoteticamente perfeito, que só se alimenta
de um límpido líquido azul...”; o conectivo que poderia estar
corretamente inserido no início desse período é:

A) Caso fosse um ser hipoteticamente perfeito.

C) Para que fosse um ser hipoteticamente perfeito.

D) Ainda que fosse um ser hipoteticamente perfeito.

B) Embora seja um ser hipoteticamente perfeito.

E) Já que seria um ser hipoteticamente perfeito.

07. O texto fala do estranhamento que causariam nos
extraterrenos os nossos hábitos alimentares; na verdade,
porém, esse estranhamento é:

A) compartilhado por muitos terrenos.

B) incompreensível para os extraterrenos.

C) causado por preconceitos culturais e sociais.

D) compreensível em função da diferente tecnologia.

E) provocado pelo alimento diferente dos extraterrenos.
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08. A caracterização dos alimentos estranhos segue o parâmetro
de os terrenos se alimentarem com algo impróprio; nesse
caso, NÃO obedece a esse parâmetro a seguinte alternativa:

A) repolhos azedos.

B) peixe apodrecido.

C) pepino estragado.

D) fungo de má aparência.

E) líquido branco e gorduroso.

09. “nem esperam ele morrer”; a forma e colocação corretas do
pronome oblíquo na reescritura dessa frase são:

A) nem esperam morrer-lhe.

B) nem esperam-no morrer.

C) nem esperam que ele morra.

D) nem esperam-lo morrer.

E) nem lhe esperam morrer.

10. As frases em que os termos negritados NÃO pertencem à
mesma classe gramatical são:

A) “não entenderia como os alemães conseguem comer
repolho” / “E que não apenas a vaca é sagrada, na Índia,
como suas pegadas são sagradas”.

B) “destrinchando pequenos pássaros fritos com os den-
tes” / “contará com mais horror quando voltar para
casa”.

C) “quando voltar para casa” / “usando alfinetes para ca-
tar o repugnante recheio de lesmas”.

D) “que só se alimenta de um límpido líquido azul” / “que
é encontrado embaixo da terra”.

E) “e o comem com tudo” / “os franceses esperam o peixe
apodrecer antes de comê-lo”.

11. O termo negritado que exerce a função de complemento
nominal é:

A) “recheio de lesmas”.

B) “ânsias de vômito”.

C) “fungo de má aparência”.

D) “refeição da nossa espécie”.

E) “glândulas mamárias de um animal”.

12. “...e por que os americanos chamam o pepino estragado de
‘pickle’...”; nessa frase, a grafia do termo negritado está:

A) incorreta, já que, sendo substantivo, deveria estar grafada
numa só palavra.

B) incorreta, pois, como tônica, deve levar acento circun-
flexo.

C) incorreta, por tratar-se de uma conjunção explicativa.

D) correta, por tratar-se de uma conjunção causal.

E) correta, por ser um interrogativo.

13. A frase em que o vocábulo SE tem valor diferente dos de-
mais é:

A) “já que se espanta tanto com os nossos hábitos”

B) “que só se alimenta de um límpido líquido azul”.

C) “E todos se entusiasmam com um fungo”.

D) “um país em que se morre de fome”.

E) “ET se engasgaria só de pensar”.

14. A frase abaixo que se apresenta na voz ativa é:

A) “nutrientes que poderiam ser destinados ao homem”.

B)  “que é encontrado embaixo da terra”.

C) “como suas pegadas são sagradas”.

D) “que são alimentados com grãos”.

E)  “Quando se comem animais”.

15. “Mas o que certamente faria nosso visitante correr para o
banheiro seria descobrir que os terrenos espremem um lí-
quido branco e gorduroso das glândulas mamárias de um
animal”; a expressão negritada significa que o visitante:

A) necessitaria urinar.

B) teria ânsias de vômito.

C) teria problemas intestinais.

D) sentiria necessidade de lavar-se.

E) iria esconder-se para não ver a cena.

16. “Teocídio” é um vocábulo formado de dois radicais gregos,
significando “morte de Deus”; o vocábulo abaixo que tem
seu significado corretamente indicado é:

A) uxoricídio / assassinato da esposa.

B) genocídio / assassinato de uma pessoa.

C) homicídio / assassinato de um ser vivo.

D) espermicídio / assassinato da esperança.

E) suicídio / assassinato de parentes próximos.

17. O segmento do texto em que a forma negritada pertence ao
futuro do subjuntivo e não ao infinitivo é:

A) “quando voltar para casa”.

B) “os japoneses nem esperam ele morrer”.

C) “ET se engasgaria só em pensar em tudo...”.

D) “usando alfinetes para catar o repugnante recheio”.

E) “esperam o peixe apodrecer antes de comê-lo”.

18. A frase em que não há a presença de uma variação de grau de
um adjetivo é:

A) “entram em êxtase com outro ainda mais feio”.

B) “contará com mais horror quando voltar para casa”.

C) “nada disto é tão estranho quanto parece”.

D) “numa terra superpopulosa como a Índia”.

E) “com os nossos hábitos bem exóticos”.

19. Os adjetivos indicam características, qualidades, estados e
relações; o adjetivo abaixo que indica uma relação é:

A) líquido branco.

B) hábitos exóticos.

C) visitante extraterreno.

D) repugnante recheio.

E) experiências nojentas.

20. A forma verbal abaixo que NÃO apresenta vogal temática é:

A) acompanhar.

B) entenderia.

C) comendo.

D) faria.

E) vivem.
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MATEMÁTICA

25. O ponto P = (t – 7, 4 – m) pertence ao 2° quadrante do
sistema cartesiano ortogonal. Os valores de t e m são tais que:

A) t < 7 e m < 4

B) t > 7 e m > 4

C) t > 7 e m < 4

D) t < 7 e m > 4

E) t = 7 e m = 4

26. Considere um retângulo ABCD, cuja diagonal AC mede
50 cm. Se o ângulo CAD mede 70°, a medida da maior dimen-
são desse retângulo, em cm, corresponde a:

A) 50.tg20°

B) 50.sen20°

C) 50.cos20°

D) °sen70

50

E) °cos70

50

27. Os pontos A(0,0) e B(2,9) pertencem à reta r. Uma equação
da reta r está adequadamente indicada na seguinte alternativa:

A) 2

11x
y =

B) 11

2x
y =

C) 9

2x
y =

D) 11

9x
y =

E) 2

9x
y =

28. O termo geral da progressão aritmética (4, 7, 10, ...) é dado
por a

n
 = 3n + 1, n ∈  

N*. Nessa progressão. o  número 172
ocupa a seguinte posição:

A) 55 a

B) 56 a

C) 57 a

D) 58 a

E) 59 a

29. Escolhendo-se ao acaso três vértices de um hexágono regular,
pode-se construir, no máximo, n triângulos diferentes. O va-
lor de n é:

A) 36

B) 32

C) 24

D) 20

E) 15

30. Em um retângulo ABCD tem-se AB = 20 m e BC = 12 m.
Considere os pontos E e F, respectivamente  pertencentes
aos lados BC e CD, de modo que BE = 5 m e CF = 10 m.

Se F representa o ponto médio do lado DC, a área do triângu-
lo AFE, em m², é igual a:

A) 85

B) 95

C) 105

D) 115

E) 125

31. O preço de uma geladeira sofreu dois aumentos sucessivos de
6%. Isso equivale a um único aumento de x %. O valor de x
equivale a:

A) 12,12

B) 12,24

C) 12,36

D) 12,44

E) 12,58

21.  “Verá pessoas destrinchando pequenos pássaros fritos com
os dentes, pessoas comendo pernas de sapos e – o que
contará com mais horror quando voltar para casa – pessoas
usando alfinetes para catar o repugnante recheio de lesmas e
levá-lo à boca”.

No período há:

A) quatro orações.

B) cinco orações.

C) oito orações.

D) sete orações.

E) três orações.

22. A última palavra do texto – Lesmas! – revela:

A) raiva.

B) crítica.

C) espanto.

D) surpresa.

E) repugnância.

23. Duas palavras acentuadas graficamente pelo mesmo princí-
pio são:

A) vômito / indispensável.

B) hipotético / aliás.

C) espécie / líquido.

D) ânsias / Índia.

E) má / verá.

24. O texto lido deve ser classificado como:

A) dissertativo-expositivo.

B) dissertativo-argumentativo.

C) dissertativo-didático.

D) descritivo.

E) narrativo.
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32. Sejam M e P, respectivamente, a menor e a maior  raiz real do
polinômio P(x)=(x – 6).(x+2).(x+7).(x-3). A soma (M + P) é
igual a:
A) – 1
B) 1
C) 0
D) 2
E) – 2

33. Um prisma e uma pirâmide têm a mesma altura e a mesma
área da base. Se o volume do prisma é igual a 28,14 dm³, o
volume da pirâmide, em dm³, corresponde a:
A) 8,12
B) 8,74
C) 8,98
D) 9,16
E) 9,38

34. Em uma urna serão colocadas 20 bolas iguais, numeradas de 1
a 20. Sorteando-se ao acaso uma dessas bolas, a probabilida-
de de ser sorteada ,uma bola com número múltiplo de 7 é de:

A)
20

3

B)
 

10

1

C)
9

2

D)
8

1

E)
5

2

35. Analise com atenção a sequência numérica apresentada a seguir:

2 7 13 20 28 N

Os números dessa sequência foram obtidos segundo um de-
terminado padrão. O valor que, de acordo com esse padrão,
deve substituir o número N corresponde a:

A) 35

B) 36

C) 37

D) 38

E) 39

36. A tabela abaixo mostra a idade dos 30 alunos de uma turma:

Quantidade de alunos Idade em anos

10 14

12 15

8 16

Se três desses alunos saírem da turma, o valor máximo da
soma das idades dos alunos restantes será igual a:

A) 400

B) 406

C) 412

D) 418

E) 420

37. Considere uma função real definida por f (x) = 7x. Essa fun-
ção é classificada como:

A) afim

B) quadrática

C) logarítmica

D) exponencial

E) trigonométrica

38. Considere a função real definida por f (x)=1+2.senx. O gráfico
dessa função intersecta o eixo das ordenadas no seguinte ponto:

A) (0,1)

B) (0,2)

C) (0,3)

D) (1,0)

E) (2,0)

39. Em uma aula de Geometria, Rafael aprendeu que um polígono

convexo com n lados possui     2

3)n(n -
diagonais.

Usando essa fórmula, ele concluiu que um polígono convexo
com 20 diagonais possui o seguinte número  de lados:

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

40. Antônio gosta muito de Matemática e por isso prometeu
dividir R$ 126,00 entre seus dois filhos, João e Maria. Essa
divisão foi feita de forma diretamente proporcional à nota
obtida por eles na prova de Matemática do 3° bimestre. Como
João obteve nota 8 e Maria, nota 6, a diferença entre os
valores recebidos por cada filho correspondeu a:

A) R$ 22,00

B) R$ 20,00

C) R$ 18,00

D) R$ 16,00

E) R$ 14,00

41. O segmento AL, indicado na reta numérica abaixo, está divi-
dido em onze segmentos congruentes pelos pontos  B, C, D,
E, F, G, H, I, J e K.

Considere que os pontos A e L representem, respectivamente

os números 5 e 38. O número real   4882 + está

situado entre os seguintes pontos:

A) D e E

B) G e H

C) F e G

D) E e F

E) C e D
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42. Na malha quadriculada da figura abaixo, formada por 162 qua-
drados congruentes, foram desenhados 6 triângulos retângulos.

São semelhantes os triângulos identificados pelas seguintes letras:

A) B e E

B) A e F

C) A e E

D) B e C

E) C e D

43. Para fabricar x camisas por mês, uma pequena confecção tem
um custo mensal de C reais. Considere que C e x estão relaci-
onados segundo a função C(x) = 2000 + 12x e que, em outu-
bro de 2014, esse custo foi igual a R$ 4976,00. A soma dos
algarismos do número que representa a quantidade de cami-
sas fabricadas em outubro é:

A) 12

B) 14

C) 18

D) 20

E) 24

44. Uma pesquisa revelou que, daqui a t anos, a população de um
determinado município será dada pela função
P(t)=20000.(1,05)t. De acordo com essa pesquisa, daqui a dois
anos, o número de habitantes desse município será igual a:

A) 45000

B) 42000

C) 24050

D) 22050

E) 21000

45. Considere que as variáveis x e y estejam relacionadas de acor-
do com uma função do 2º grau. A tabela abaixo mostra os
valores de y para cinco valores de x:

x y = f(x)

1 6

2 9

3 14

4 21

5 30
A partir dessa tabela, pode-se concluir que f(x) corresponde
a:

A) x² + 5
B) 2x² + 1
C) 2x² – 4
D) 2x² – 2x + 9
E) x² + 2x – 3

46. O gráfico da função real definida por f (x) = ax + b, com a ≠ 0,
intersecta os eixos x e y, respectivamente, nos pontos (6,0) e (0,12).
O valor da soma (a+b) é:

A) 6
B) 8
C) 9
D) 10
E) 18

47. Uma pirâmide regular possui 7 vértices. O número de arestas
dessa pirâmide corresponde a:
A) 14
B) 12
C) 10
D) 8
E) 6

48. Observe a figura abaixo.

A medida, em centímetros, do segmento AB está corretamen-
te indicada na seguinte alternativa:

A) 17

B) 37

C) 19

D) 26

E) 34

Anote aqui seu gabarito e

"

31

32

33

34

25

36

37

38

39

40

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

41

42

43

44

45

46

47

48



ATENÇÃO

O caderno de questões contém:

1 (uma) folha com o tema da Redação e espaço para  rascunho, e

48 (quarenta e oito) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco) alternativas (A,B,C,D,E), organizadas da seguinte forma:

01 a 24 - Língua Portuguesa;

25 a 48 - Matemática.

A REDAÇÃO SOMENTE DEVERÁ SER FEITA PELOS CANDIDATOS QUE CONCORREM ÀS VAGAS PARA O
VESTIBULAR (FAETERJ E ISE).

Os candidatos que concorrem às vagas para os demais cursos  NÃO  fazem redação.

A duração da prova é de 4 (quatro) horas, considerando, inclusive, a marcação da folha de respostas e, para os que estão
concorrendo ao Vestibular (FAETERJ’s E ISE), a transcrição do texto de redação para o verso da folha de respostas. Faça-
a com tranqulidade, mas controle o seu tempo.

INSTRUÇÕES

1. Ao receber o caderno de questões, verifique, de imediato, na capa, se a prova  corresponde ao tipo de seleção para
a qual concorre: Ensino Técnico de Nível Médio - Subsequente e Vestibular(FAETERJ’s E ISE).

2. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas.

3. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, data de nascimento, curso e turno estão corretos.

Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores,

comunique ao Fiscal da sala e solicite a presença do Coordenador do local.

4. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas assinaladas na folha de

respostas serão objeto de correção.

5. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a cada uma delas.

6. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:

• não haverá substituição por erro do candidato;

• não deixe de assinar no campo próprio;

• não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;

• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço

correspondente à letra a ser assinalada;

• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;

• não serão consideradas questões:

• não assinaladas;

• com falta de nitidez;

• com mais de uma alternativa assinalada.

7. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da

prova.

8. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova.

9. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de respostas.

10. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas.

11. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao coordenador do local.

Boa Prova


