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LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto I 

 

GRAVIDEZ TARDIA 

A medicina da reprodução assistida evoluiu no Brasil de 

tal maneira que hoje pode ser comparada à dos maiores 
centros internacionais. As pacientes, no entanto, ainda se 
veem às voltas com um grande número de mitos. Um 

levantamento realizado pelo site da VEJA mostra que  o 
mais  comum deles diz respeito à idade adequada para 
recorrer aos tratamentos. Muitas mulheres acreditam que 

graças aos avanços da ciência é fácil engravidar acima dos 
40 anos. Não é. A chance de gravidez natural aos 40 anos é 

de 10% - com ajuda da medicina é de (no máximo) 20%. 
Acima dos 42 anos, a chance natural é de 5%; com 
tratamento, de até 10%. Ou seja, mesmo com toda a 

ciência, não é simples. 

Veja. n. 38, ed. 2444, set. 2015 

1ª QUESTÃO 

Com base na leitura do texto I, é possível pressupor que 
 

I- Antes do momento atual, a medicina da reprodução 

assistida não era comparada à dos grandes centros 
internacionais; 

II- Existem outros mitos relacionados à gravidez 
tardia, só que menos recorrentes no levantamento 

feito pelo site da Veja; 

III- Apesar dos avanços da medicina, muitas mulheres 
se deixam influenciar por ideias infundadas. 

 

 

Está correto o que se afirma em 
 

(A) I e II apenas. 

(B) I e III apenas. 

(C) I apenas. 

(D) II e III apenas. 

(E) I, II e III. 

2ª QUESTÃO 

Após a leitura atenta das ideias do texto I, é possível fazer 

a seguinte inferência: 
 

(A) Houve uma notável evolução na medicina em todas  

as áreas, de um modo geral. 

(B) A medicina da reprodução assistida no Brasil não se 
compara a nem uma outra no mundo. 

(C) Não há qualquer forma de mitificação em relação à 
gravidez após os 40 anos. 

(D) 10% é considerado um percentual elevado em 
relação à gravidez após os 40 anos. 

(E) Um dos mitos de que o texto trata é o da crença na 

facilidade da gravidez tardia. 

3ª QUESTÃO 

 Há modificadores verbais (elementos que alteram o 
sentido de verbos) destacados em todas as alternativas, 

EXCETO em  
 

(A) “ A medicina da reprodução assistida evoluiu no 

Brasil...” 

(B) “... que hoje pode ser comparada à dos maiores 
centros internacionais.” 

(C) “... ainda se veem às voltas com um grande número 
de mitos.” 

(D) “... mostra que o mais comum deles diz respeito à  
idade adequada...” 

(E) “... Ou seja, mesmo com toda a ciência, não é 

simples.” 

4ª QUESTÃO 

A partir da análise do conteúdo e de aspectos formais, 
estruturais; pode-se perceber que o texto I é do tipo 
 

(A) Exortativo. 
(B) Narrativo. 
(C) Informativo. 

(D) Injuntivo 
(E) Expressivo 

5ª QUESTÃO 

As pacientes, no entanto, ainda se veem às voltas com um 

grande número de mitos.” 
 

Não haveria incoerência textual se a expressão destacada 
no trecho acima fosse substituída por 
 

(A) Mas. 

(B) Embora. 

(C) Ainda que. 

(D) Entretanto. 

(E) Uma vez que. 

6ª QUESTÃO 

“Um levantamento realizado pelo site da VEJA mostra que 
o mais comum deles diz respeito à idade adequada para 

recorrer aos tratamentos.” 

O termo destacado no período acima retoma, por 
coesão, o termo 
 

(A) Centros. 
(B) Número. 
(C) Pacientes. 
(D) Mitos. 
(E) Levantamento. 

7ª QUESTÃO 

O termo destacado não é um substantivo, desempenhando 
a função de núcleo do sujeito da oração em que aparece, 

na alternativa 
 

(A) “A medicina da reprodução assistida evoluiu...” 

(B)  “As pacientes, no entanto, ainda se veem...” 

(C) “Um levantamento realizado pelo site de VEJA 
mostra...” 

(D) “Muitas mulheres acreditam...” 

(E) “A chance de gravidez natural aos 40 anos é...” 
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8ª QUESTÃO 
 

Texto II 
 

 
 

Não fica explícita no texto II a ideia de que 
 

A) A empresa referida está passando por dificuldade 
financeira. 

(B) No 3º quadrinho, há um estranhamento pela ausência 
de Arnaldo. 

(C) No 1º quadrinho, o homem desconhece a situação de 

falência da empresa. 
(D) Em situações de crise, as pessoas podem ser 

facilmente substituídas. 
(E) O homem que fala no 4º quadrinho ocupou o cargo de 

Arnaldo. 

9ª QUESTÃO 

No texto II, um dos aspectos formais que caracterizam 

particularmente esse gênero textual é 
 

 A) A organização estrutural em versos. 

(B) A ausência de sinais de pontuação. 
(C) O uso de uma linguagem informal. 

(D) O uso de verbos na primeira pessoa. 

(E) A preferência por temas do cotidiano. 

10ª QUESTÃO 

“Eu não vejo além da fumaça 

 que passa e polui o ar” 
 

Sobre o termo destacado nos versos acima, é correto 

afirmar que 
 

(A) Classifica-se como conjunção. 
(B) Refere-se ao termo “fumaça”. 

(C) Inicia oração coordenada. 

(D) Trata-se de palavra variável. 

(E) Inicia explicação sobre a fumaça. 

 

 

 

MATEMÁTICA 

11ª QUESTÃO 
 

Ricardo foi contratado por uma empresa de automóveis 
para trabalhar no setor de vendas. Ficou acertado que 

Ricardo receberia por mês um valor fixo de R$ 1650,00 
mais um adicional de R$ 1200,00 por carro vendido. Se 
Ricardo esse mês recebeu R$ 8850,00, quantos carros 

foram vendidos por Ricardo? 
 

(A) 4 carros 

(B) 5 carros 

(C) 6 carros 
(D) 7 carros 
(E) 8 carros 

12ª QUESTÃO 

Multiplicando um número por 3 e subtraindo 7, resulta em 
29. Que número é esse? 
 

(A) 10 

(B) 11 

(C) 12 
(D) 13 
(E) 14 

13ª QUESTÃO 

Ao dividirmos 1489 por 7, temos como resto: 
 

(A) 3 

(B) 6 

(C) 7 
(D) 1 
(E) 5 

14ª QUESTÃO 

Félix trabalha como guarda em uma empresa que, às 
vezes, solicita que ele faça algumas escalas noturnas 
durante o mês. Ele recebe R$ 1200,00 como salário fixo 

mais um adicional de R$ 110,00 por noite trabalhada. No 
final do último mês, Félix recebeu R$ 1860,00. Quantas 
escalas noturnas Félix fez durante o mês? 
 

(A) 3 

(B) 4 

(C) 5 
(D) 6 
(E) 7 

15ª QUESTÃO 

Dois amigos, Pedro e João, colecionam selos. Pedro tem 
137 selos a mais que João. Se João possui 2154 selos, 

quantos selos os dois têm juntos? 
 

 A) 2291 
(B) 137 
(C) 2154 
(D) 4444 
(E) 4445 
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16ª QUESTÃO 

Ao entrar em um shopping, um cliente gastou metade do 

dinheiro que ele possuía e na saída pagou mais R$ 2,00 de 
estacionamento. Em outra loja, ele gastou metade do que 
lhe restou com um lanche e deu mais R$ 2,00 de gorjeta, 

restando-lhe R$ 34,00. Quantos reais esse cliente tinha 
antes de entrar no shopping? 
 

(A) 142 reais 
(B) 144 reais 
(C) 146 reais 
(D) 148 reais 
(E) 150 reais 

17ª QUESTÃO 

Um comerciante dispunha, em quantidades suficientes, 
somente de cédulas de 2 e de 5 reais para dar um troco de 

83 reais. Se ele deseja usar a menor quantidade possível de 
cédulas de 2 reais, quantas dessas cédulas ele irá utilizar? 
 

(A) 3 
(B) 4 
(C) 5 
(D) 6 
(E) 7 

18ª QUESTÃO 

A tabela seguinte apresenta o extrato de movimentação 

de uma conta corrente nos últimos quatro dias de 

determinado mês. 
 

Extrato de movimentação de conta corrente 

DATA MOVIMENTAÇÃO VALOR (EM REAIS) 

01/10 Depósito 2450,00 

02/10 Pagamento 860,00 

03/10 Transferência 720,00 

04/10 Saque 900,00 

04/10 Saldo ? 
 

Considerando que essa conta estava com saldo zero antes 
do depósito de 01/10, qual o saldo após o saque em 04/10? 
 

(A) Saldo devedor de R$ 2480,00; 
(B) Saldo positivo de R$ 30,00; 
(C) Saldo devedor de R$ 30,00; 
(D) Saldo positivo de R$ 2450,00; 
(E) Saldo devedor de R$ 900,00. 

19ª QUESTÃO 

Após encomendar fardamentos para seus 27 

funcionários, a empresa deu três fardas para cada um 

deles e restaram 4. Quantas fardas foram 

encomendadas? 
 

(A) 81 
(B) 82 
(C) 83 
(D) 84 
(E) 85 

  

20ª QUESTÃO 

Sabendo-se que 2.345  6 = 14070, indique a alternativa 

correta. 
 

(A) 14070  6 = 2345; 

(B) 14070  2345 = 6; 

(C) 2345  6 = 14070; 

(D) 14070  2345 = 6; 

(E) 2345 14070 = 6. 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 

A partir da leitura dos textos a seguir e com base nos seus conhecimentos de mundo,  construídos ao longo de sua 

história, produza um texto dissertativo-argumentativo sobre o tema “jogar lixo na rua pode pesar no bolso dos 

brasileiros”, apresentando sua opinião sobre o assunto e defendendo-a por meio de argumentos. 
 

TEXTO I 

 

MULTA PARA QUEM JOGAR LIXO NA RUA É APROVADA EM COMISSÃO DO SENADO 

 

Já adotada em algumas cidades, a multa para quem descartar lixo no chão 
passaria a valer em todo o país. 

 

Brasília – A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA) 

aprovou hoje (29), em decisão terminativa, projeto que obriga os municípios e o Distrito Federal a 

estabelecer multas para quem jogar lixo na rua. Já adotada em algumas cidades, a regra passaria a valer 

em todo o país. A proposta seguiu para análise no plenário da Câmara dos Deputados. 

[...] 

O projeto foi apresentado pelo ex-senador Pedro Taques, que se inspirou em lei adotada pelo município 

do Rio de Janeiro, prevendo multas para quem joga lixo na rua. Na opinião do relator na CMA, senador 

Jorge Viana (PT-AC), a punição aos “sujões” tem caráter pedagógico, ajudando na mudança de um 

comportamento recorrente nas cidades brasileiras. “É só chegar numa cidade, mesmo aqui em Brasília, 

em qualquer via que se pegue, para nos deparamos com esse problema.” 

 
Disponível em: http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2015/09/multa-para-quem-jogar-lixo-na-rua-e-aprovada-em-comissao-

6700.html. Acesso em 29/09/2015 

 

 

TEXTO II 

EM VÁRIAS CIDADES DO MUNDO, MULTA PARA QUEM SUJA AS RUAS JÁ É REALIDADE 
 

Assim como no município do Rio de janeiro, Paris e Nova York também aplicam multa para cidadãos que 

são flagrados jogando lixo nas vias públicas. 

 

Em agosto deste ano, a medida que pune com multa cidadãos que jogam lixo nas vias públicas 

passou a ser colocada em prática no Rio de Janeiro. A estratégia, entendida como uma tentativa de educar os 

cidadãos sobre sua responsabilidade com a limpeza urbana, foi inspirada em iniciativas semelhantes adotadas 

em diversas cidades do mundo como Paris, Nova York, Londres, Hong Kong, Dubai, Cidade do Cabo e 

Singapura. 

O programa prevê multas que vão de R$ 98 a R$ 3 mil dependendo do volume de lixo descartado em 

via pública. Para identificar infratores, a Comlurb conta com a atuação de um trio formado por um agente de 

limpeza urbana, um guarda municipal e um policial militar. 

A fiscalização do trio que está atuando no Rio se diferencia dos modelos internacionais [...] Em 

Londres, a inspeção é realizada por um fiscal responsável especificamente por esta questão. Em Nova York e 

Paris as funções são competências dos agentes da empresa responsável pela limpeza urbana da cidade. Em 

Singapura, famosa por sua rigidez quanto à limpeza urbana, as autoridades que aplicam as multas ficam à 

paisana para não serem identificadas, dando a sensação de constante vigilância aos cidadãos. 

 
Disponível em: http://redeglobo.globo.com/globoecologia/noticia/2013/10/em-varias-cidades-do-mundo-multa-para-quem-suja-ruas-ja-e-

realidade.html. Acesso em 29/09/2015 

 

http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2015/09/multa-para-quem-jogar-lixo-na-rua-e-aprovada-em-comissao-6700.html
http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2015/09/multa-para-quem-jogar-lixo-na-rua-e-aprovada-em-comissao-6700.html
http://redeglobo.globo.com/globoecologia/noticia/2013/10/em-varias-cidades-do-mundo-multa-para-quem-suja-ruas-ja-e-realidade.html
http://redeglobo.globo.com/globoecologia/noticia/2013/10/em-varias-cidades-do-mundo-multa-para-quem-suja-ruas-ja-e-realidade.html
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INSTRUÇÕES: 

 

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 

• O texto definitivo deve ser escrito a caneta de tinta azul ou preta tinta e em até 25 linhas. 

• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação terá o número de linhas copiadas 

desconsiderado para efeito de correção. 
 

Rascunho 
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