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LÍNGUA PORTUGUESA 

  Leia o texto e responda às questões 1 e 2.                       
                          

Namoro 
 
―O melhor do namoro, claro, é o ridículo. Vocês dois no 

telefone: 

– Desliga você. 
– Não, desliga você. 

– Você. 

– Você. 
– Então vamos desligar juntos. 

– Tá. Conta até três. 

– Um…Dois…Dois e meio… 

Ridículo agora, porque na hora não era não. Na hora, 
nem os apelidos secretos que vocês tinham um para o 

outro, lembra? Eram ridículos. Ronron. Suzuca. 

Alcizanzão. 
Surusuzuca. Gongonha. (Gongonha!) Mamosa. 

Purupupuca… 

Não havia coisa melhor do que passar tardes inteiras no 

sofá, olho no olho, dizendo: 
– As dondozeira ama os dondonzeiro? 

– Ama. 

– Mas os dondonzeiro ama as dondonzeira mais do que 
as dondonzeira ama os dondonzeiro? 

– Na-na-não. As dondonzeira ama os dondonzeiro mais 

do que etc.. 
E, entremeando o diálogo, longos beijos, profundos 

beijos, beijos mais do que de língua, beijos de 

amígdalas, beijos catetéticos. Tardes inteiras. Confesse: 

ridículo só porque nunca mais. 
Depois do ridículo, o melhor do namoro são as brigas. 

Quem diz que nunca, como quem não quer nada, 

arquitetou um encontro casual com a ex ou o ex só para 
ver se ela ou ele está com alguém, ou para fingir que 

não vê, ou para ver e ignorar, ou para dar um abano 

amistoso querendo dizer que ela ou ele agora significa 
tão pouco que podem até ser amigos, está mentindo. 

Ah, está mentindo. 

E melhor do que as brigas são as reconciliações. Beijos 

ainda mais profundos, apelidos ainda mais lamentáveis, 
vistos de longe. A gente brigava mesmo era para se 

reconciliar depois, lembra? Oito entre dez namorados 

transam pela primeira vez fazendo as pazes. Não estou 
inventando. O IBGE tem as estatísticas.   
 

(VERÍSSIMO, Luís Fernando. Correio Braziliense. 13/06/1999.) 

1ª Questão______________________________________ 

No texto, considera-se que o melhor do namoro é o 

ridículo associado: 
 

(A)  às brigas por amor 
(B)  às mentiras inocentes 
(C) aos apelidos carinhosos 
(D)  aos telefonemas intermináveis 
(E)  às reconciliações felizes 

  

2ª Questão______________________________________ 

Analise as afirmações abaixo: 
 
 

I- Na expressão ―Tá, Conta até três.‖, foi 
empregada a linguagem popular. 

II- O uso da conjunção ―MAS‖ no período 

destacado no texto indica algo contrário. 

III- O texto pertence ao tipo narrativo e, no seu 
início, predomina o uso do discurso direto. 

 

Em relação a essas afirmações, é correto afirmar que: 
 

(A) Apenas a I é verdadeira 

(B) Apenas as afirmações II e III são verdadeiras 

(C) Apenas a III é verdadeira. 

(D) Apenas a II é verdadeira. 

(E) Todas as afirmações são verdadeiras. 

 
Leia o texto a seguir 
 

O docinho de brigadeiro é um doce típico da 

culinária brasileira e um dos mais populares nas festas 
infantis. Os seus ingredientes são leite condensado, 

chocolate em pó, manteiga e chocolate granulado para a 

cobertura. Qual a origem desse docinho? 
 

Brigadeiro Eduardo Gomes 

Segundo alguns historiadores, o nome do docinho pode 

estar associado ao brigadeiro (patente militar) Eduardo 
Gomes, que se candidatou à presidência pela UDN 

contra Eurico Gaspar Dutra, em 1946. O candidato 

conquistou um grupo de fãs do Pacaembu, bairro de São 

Paulo, que organizaram festas para promover sua 
candidatura. A guloseima feita de leite, ovos, manteiga, 

açúcar e chocolate tanto agradou que, numa das festas 

de campanha, foi feito o doce para arrecadar fundos. 
 

http://www.historiadigital.org/curiosidades/a-origem-historica-do-
doce-de-brigadeiro 

3ª Questão______________________________________ 

A finalidade desse gênero de texto é: 
 

(A) orientar procedimentos 
(B)  narrar uma história 

(C) trazer uma informação 

(D) defender uma ideia 
(E) advertir as pessoas 
 

Texto para as questões 04 e 05 
 

De manhã, o pai bate na porta do quarto do filho: 

— Acorda, meu filho. Acorda, que está na hora de você 
ir para o colégio. 

Lá de dentro, estremunhando, o filho respondeu: 

— Ai, eu hoje não vou ao colégio. E não vou por três 
razões: primeiro, porque eu estou morto de sono; 

segundo, porque eu detesto aquele colégio; terceiro, 

porque eu não aguento mais aqueles meninos. 
E o pai responde lá de fora: 
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— Você tem que ir. E tem que ir, exatamente, por três 

razões: primeiro, porque você tem um dever a cumprir; 
segundo, porque você já tem 45 anos; terceiro, porque 

você é o diretor do colégio. 
                           

  Anedotinhas do Pasquim. Rio de Janeiro: Codecri, 1981. p. 8. 
 

4ª Questão______________________________________ 

No trecho "Acorda, que está na hora de você ir para o 

colégio" (linha 2), a palavra sublinhada estabelece 
relação de: 
 

(A) adição.                                        (D) explicação. 
(B) alternância.                                 (E) oposição. 
(C) conclusão. 

5ª Questão______________________________________ 

Assinale a alternativa correta em relação à anedota 
lida.  
 

(A) Durante a leitura da anedota, compreendemos a 

mensagem desde o início do texto. 
(B) O autor do texto não omite nenhuma informação 

essencial. 
(C) Desde o início da leitura, o texto deixa claro que o 

filho é um adulto, e não uma criança. 
(D) O leitor, antes de ler a última fala do pai, é levado 

a crer que se trata de uma criança que não quer ir à 

escola para estudar. 
(E) O objetivo principal desse texto é orientar o leitor. 
 

A tira que segue serve de base para as questões 6 e 7. 

 

 

6ª Questão______________________________________ 

Todas as alternativas apresentam correta relação com a 

tirinha acima, EXCETO: 
 

(A) Ao jogar a moeda no Poço dos Desejos, Mônica 

presume que o seu desejo de ter um ursinho vai se 
concretizar. 

(B) As imagens da tirinha mostram que cada um 

projeta no Poço dos Desejos a sua intenção, ou 
seja, a realização do próprio desejo. 

(C) As imagens mostram que, enquanto Mônica e 

Cebolinha jogam as suas moedas dentro do Poço 

dos Desejos, os traços indicam o movimento das 
moedas caindo. 

(D) Magali retira do Poço dos desejos as moedas dos 

amigos para realizar os diferentes desejos dela. 
(E) As imagens mostram que Mônica, Cebolinha e 

Magali vêm, exatamente, do mesmo lugar. 

7ª Questão______________________________________ 

As palavras das alternativas abaixo estão classificadas 

corretamente quanto ao seu aspecto morfológico, 

EXCETO: 
 

(A) Poço – substantivo concreto 

(B) Dos – contração da preposição DE + artigo definido 

OS. 

(C) Desejos – substantivo abstrato 

(D) Dos desejos – locução adverbial 

(E) Urso – feminino URSA 

 

O texto abaixo servirá de base para as questões 8, 9 e 10. 
 

Dirigir um lar 
Clarice Lispector 

 

24 de fevereiro de 1960 

Somente uma mulher, e dona de casa, sabe e reconhece 
a grande tarefa que é bem dirigir uma casa. A dona de 

casa tem de ser, antes de tudo, uma economista, uma 

―equilibrista‖ das finanças, principalmente com as 
dificuldades da vida atual. O lar é o lugar onde devemos 

encontrar a nossa paz de espírito num ambiente limpo, 

sadio e agradável e cabe à mulher providenciar isso. [...] 

 
A boa dona de casa é a que sabe dar ordens e 

acompanha de perto a sua execução. É a que mantém a 
limpeza, a ordem, o capricho em sua casa, sem fazer 

desta um eterno lugar de cerimônias, de deveres, onde 

tudo é proibido. É a que faz de sua casa o lugar de 
descanso, da felicidade do marido e dos filhos, onde 

eles se sentem realmente bem, à vontade, e são bem 

tratados. O melhor lugar do mundo. 

8ª Questão______________________________________ 

Considere as afirmativas que seguem, a respeito do 
texto. 
 

I- O texto apresenta conselho dirigido às esposas 

sobre como alcançar a felicidade na vida familiar. 

II- O texto usa como encadeamento temático os 
conceitos de felicidade, harmonia e tranquilidade. 
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III- Esses conceitos correspondem a uma formação 

ideológica que define a felicidade conjugal como 

decorrente de uma vida em comum em que cabe à 
mulher a organização do contexto familiar. 

IV- Na atualidade, permanece inalterado o perfil 

feminino descrito no texto.  

 

Das assertivas acima, está(ão) correta(s): 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, III e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas I e IV. 

9ª Questão______________________________________ 

Considerando o trecho “A dona de casa tem de ser, 

antes de tudo, uma economista, uma “equilibrista” 

das finanças, principalmente com as dificuldades da 

vida atual.” A expressão destacada exerce a função 

de sujeito da oração.  
 

A alternativa abaixo que traz expressões destacadas 
com a mesma função é:  

  

(A) ―Somente uma mulher, e dona de casa, sabe e 

reconhece a grande tarefa que é bem dirigir uma 
casa.‖ 

(B) ―O lar é o lugar onde devemos encontrar a nossa 

paz de espírito num ambiente limpo, sadio e 
agradável ...‖ 

(C) ―...cabe à mulher providenciar isso.‖ 
(D) ―A boa dona de casa é a que sabe dar ordens e 

acompanha de perto a sua execução.‖ 
(E) ―É a que faz de sua casa o lugar de descanso.‖ 

Leia o texto para responder à questão proposta. 

As baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de 

anos, sobrevivem tanto no deserto como nos polos e 

podem ficar até 30 dias sem comer. Vai encarar? 

Férias, sol e praia são alguns dos bons motivos para 

comemorar a chegada do verão e achar que essa é a 

melhor estação do ano. E realmente seria, se não 

fosse por um único detalhe: as baratas. Assim como 

nessa época do ano, as chances de dar com a visitante 

indesejada, ao acordar durante a noite para beber 

água ou ir ao banheiro são três vezes maiores. 
                              

Revista Galileu. Rio de Janeiro: Globo, nº 151, fevereiro de 2004, p. 26. 

10ª Questão_____________________________________ 

A expressão "Vai encarar?" (linha 3) é marca de 
linguagem: 
 

(A) científica.  
(B) informal.  
(C) regional. 
(D) formal. 
(E) geográfica 

MATEMÁTICA 

11ª Questão_____________________________________ 

Qual é o número natural n expresso por  

220 – (120 + 3 . 15) ? 
 

(A) 55 
(B) 1 545 
(C) 145 
(D) 82 
(E) 1 625 

12ª Questão_____________________________________ 

A soma das idades de Bruno, Ana Letícia e Mariana 

corresponde a 37 anos. Sabe-se que Ana Letícia e 

Mariana são gêmeas e que Bruno tinha 7 anos quando 

as gêmeas nasceram. Qual a idade de Bruno? 

 
 
 
 

 

 

(A) 10 anos 
(B) 14 anos 
(C) 15 anos 
(D) 16 anos 
(E) 16 anos 

13ª Questão_____________________________________ 

Qual é o valor da expressão  x + y, sabendo-se que:     

x = m.d.c (8, 11)  ;  y = m.m.c (16, 48) 
 

(A) 48 
(B) 88      
(C) 136 
(D) 163 
(E) 768 

14ª Questão_____________________________________ 

Nos cursos do PROEJA do IF Sertão Pernambucano, 

198 alunos cursam Eletrotécnica e 189 alunos cursam 

Agroindústria. Para realizar um trabalho comunitário, 

os alunos serão organizados em grupos, todos com o 

mesmo número de alunos e sem que se misturem 

alunos de cursos diferentes. Qual é o número máximo 

de alunos que pode haver em cada grupo? 
 

(A) 8 
(B) 9 
(C) 10 
(D) 18 
(E) 21 
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15ª Questão_____________________________________ 

Marcelo, tenista, conquistou um total de 32 

medalhas. O número de medalhas de ouro é  o triplo 

do número de medalhas de bronze e o número de 

medalhas de prata é 7 a mais que o de bronze. Logo, 

o número de medalhas de ouro conquistadas por 

Marcelo é: 
 

(A) 13  

(B) 14 
(C) 15 
(D) 16 
(E) 1 

16ª Questão_____________________________________ 

O conjunto solução da equação 
   

, sendo  U = Z, é: 
 

(A) zero 

(B) – 3 

(C) 3 

(D) – 5 

(E) 5 

17ª Questão_____________________________________ 

Podemos afirmar que, a divisão exata que pode ser 

realizada em Z (Conjunto dos números Inteiros) é: 
 

(A) A divisão de +9  por zero 
(B) A divisão de  –15  por +7 
(C) A divisão de  – 6 por  –12 
(D) A divisão de zero por  –5 
(E) A divisão de +2 por +3 
 

18ª Questão_____________________________________ 

Se  e   são números inteiros, com   e , 

então : 
 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

19ª Questão_____________________________________ 

O triplo de um número menos 40 é igual à sua 

metade mais vinte. Esse número é: 
 

(A) 16 
(B) 18 
(C) 19 
(D) 20 
(E) 24 

 

 

20ª Questão_____________________________________ 

Para decorar um painel que será utilizado na festa de 

aniversário de 15 anos de Marília, precisamos de fitas 

decorativas; sendo 52 m de fita branca e 68m de fita 

vermelha. Quantos metros deve ter cada pedaço de 

fita de modo que os pedaços tenham o mesmo 

tamanho, que sejam o maior possível e que não haja 

sobras de fita? 
 
 

 

 

           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

(A) 2 m 
(B) 3 m 
(C) 4 m 
(D) 5 m 
(E) 6 m 
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Seu texto deve ser escrito na norma culta da língua portuguesa.  
Deve ter uma estrutura dissertativo-argumentativa.  

Não deve estar redigido sob a forma de poema (versos) ou narração.  

A redação deve ter, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas escritas.  

Não deixe de dar um titulo à sua redação.  
 

Tema: Saúde pública no Brasil. 
 

Tópicos relacionados como sugestão:  

 atendimento médico à população,  

 atendimento móvel por ambulâncias, socorro médico, SUS. 

 

RASCUNHO DA REDAÇÃO 
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