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MATEMÁTICA 
 

01. Numa pesquisa para avaliar a leitura de três 
revistas (A, B e C), descobriu-se que 81 pessoas 
leem, pelo menos, uma das revistas; 61 pessoas 
leem somente uma delas; e 17 pessoas leem duas 
das três revistas. Assim, o número de pessoas 
mais bem informadas dentre as 81 é:  

 
a) 3 
b) 5 
c) 12 
d) 29 
e) 37 
 
 
 
02. Se A=( - 3 )2 - 22 , B= - 32 + ( - 2 )2 e C=( - 3 - 2 )2 ,  

então C + A x B é igual a: 
 
a) - 150 
b) - 100 
c) 50 
d) 10 
e) 0 
 
 
 
03. Dada a matriz A =  1 −11 0  , se A-1 é a matriz 

inversa de A, então a soma de A + A-1 é igual a: 
 
a)  1 10 0  
 

b)  1 00 1  
 

c)  1 1−1 0  
 

d)  −1 10 2  
 

e)  1 20 −1  
 
 
 
04. O capital que, investido a juros simples de 3% ao 

mês, gera, depois de seis meses, um montante de  
R$ 141.600,00 é: 
 

a) R$ 110.000,00 
b) R$ 115.000,00 
c) R$ 118.000,00 
d) R$ 120.000,00 
e) R$ 122.000,00 
 
 
 
 

 
 
 
 

BIOLOGIA 
 
05. A alimentação é fundamental para o ser humano. 

O cálcio está envolvido na regulação de diversas 
funções celulares, além de fazer parte da 
constituição de nossos ossos e participar dos 
processos de coagulação sanguínea e contração 
muscular. Assinale a alternativa que apresenta 
alimentos que possuem cálcio. 

 
a) queijo, vegetais de folhas verde-escuras e carne; 
b) sal, carne e verduras; 
c) sal, leite e frutas; 
d) peixe, margarina e sal; 
e) queijo, vegetais de folhas verde-escuras e leite; 
 
 
06. As estruturas I, II e III, indicadas na figura, 

correspondem respectivamente: 
 

 
a) membrana nuclear, citoplasma e membrana 

citoplasmática; 
b) citoplasma, membrana nuclear e membrana 

citoplasmática; 
c) núcleo, citoplasma, membrana nuclear; 
d) núcleo, citoplasma, carioteca; 
e) núcleo, citoplasma, mitocôndria. 
 
 
07. Assinale a alternativa que contenha apenas 

doenças sexualmente transmissíveis: 
 

a) sífilis, gonorreia, HPV e AIDS; 
b) sífilis, gonorreia, AIDS e meningite; 
c) HPV, HIV, triconomíase e meningite; 
d) HPV, HIV, triconomíase e meningite; 
e) triconomíase, meningite, HIV e gonorreia. 

 
 

08. Ao considerarmos duas espécies com sistema de 
determinação de sexo XY e outra ZW, podemos 
afirmar que quem determina o sexo é: 
 

a) a fêmea, no primeiro caso e o macho, no segundo; 
b) a fêmea, em ambos os casos; 
c) o macho, em ambos os casos; 
d) o macho, no primeiro caso e a fêmea, no segundo; 
e) o macho e a fêmea determinam o sexo em ambos 

os casos. 
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GEOGRAFIA 
 

09. Uma séria ocorrência que tem sido registrada com 
mais frequência nos dias atuais corresponde à 
biopirataria. Sobre este assunto, é INCORRETO 
dizer que: 

 
a) A biopirataria caracteriza-se, principalmente, pelo 

envio ilegal de animais e plantas para o exterior. 
b) O potencial genético que o Brasil possui atrai 

também o interesse de indústrias de diferentes 
países, nos mais variados ramos de atividade 
econômica:  de alimentos, têxtil e farmacêutico. 

c) Felizmente, tem-se combatido plenamente a 
biopirataria no Brasil, em razão de uma eficaz e 
específica legislação. 

d) O Brasil, por possuir uma enorme biodiversidade, é 
alvo constante da biopirataria. 

e) O cupuaçu, planta amazônica, é um alimento 
tradicional da população indígena. Porém, a fruta 
foi registrada por uma empresa japonesa, que 
detém os direitos mundiais sobre ela e seus 
derivados.  

 
 
 
10. Quando o assunto é o petróleo, muitas pessoas 

têm a errônea impressão de que essa substância 
apareceu na história somente com o advento da 
Revolução Industrial. Contudo, desde a 
Antiguidade,  observam-se relatos que 
testemunham a existência do material em algumas 
civilizações. Os egípcios o utilizavam para 
embalsamar os seus mortos. Já entre os povos 
pré-colombianos, o mesmo produto era, 
pioneiramente, empregado na pavimentação de 
estradas. Sobre a exploração do petróleo no Brasil 
é CORRETO afirmar que: 

 
a) No Brasil, a existência do petróleo não era 

computada durante os tempos do regime imperial. 
b) Em 1960, a discussão sobre o uso e a exploração 

dos recursos do subsolo brasileiro viabilizou a 
criação do CNP - Conselho Nacional do Petróleo. 

c) No ano de 2006, o governo brasileiro anunciou o 
estabelecimento do campo de exploração 
petrolífera de Candeias, na Bahia. 

d) No ano de 1996, o Estado brasileiro passou a 
desenvolver um projeto de extração, iniciando a 
exploração de petróleo em águas profundas. 

e) Em 1953, oficializou-se o monopólio estatal sobre 
a atividade petrolífera no Brasil e houve a criação 
da empresa estatal “Petróleo Brasileiro S.A.”, ou 
seja, a PETROBRÁS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. A Copa do Mundo de Futebol, realizada no Brasil 
em 2014, é considerada um dos dois maiores 
eventos esportivos do mundo (e logo teremos o 
outro – as Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 
2016). O evento pode propiciar diversas 
oportunidades aos brasileiros e ao País, em 
variados setores, como a geração de empregos, 
aprendizagem de outros idiomas, melhorias na 
infraestrutura como rodovias, aeroportos, sistemas 
de transportes, entre outros. Com relação às 
cidades que foram sedes da Copa, é possível 
afirmar que: 

 
I. As baixas temperaturas de Porto Alegre (RS) estão 

relacionadas ao clima subtropical do Sul do País, 
que chega a ter temperaturas abaixo de 0° no 
inverno. 

II. Manaus (AM) está na Amazônia, que contempla a 
maior floresta tropical do mundo. 

III. O município de Belo Horizonte está entre as sedes 
mais populosas e sua região metropolitana é a 3ª 
maior do Brasil com mais de cinco milhões de 
habitantes. 

IV. Nas regiões de Natal, Recife e Salvador, estão 
presentes a vegetação da caatinga, o sertão, o 
agreste e a zona da mata. 

V. São Paulo é a maior cidade da América do Sul. Já 
o Rio de Janeiro possui atrativas belezas naturais 
em contraste com os sérios problemas urbanos.  

 
a) todas as alternativas estão corretas; 
b) apenas as alternativas I e IV estão incorretas;  
c) apenas a alternativa II está incorreta; 
d) apenas as alternativas I, III e V estão corretas; 
e) apenas a alternativa IV está correta. 

 
 
 

12. Dentre as curiosidades geográficas abaixo, uma é 
falsa, aponte-a: 

 
a) O nome Atlântico vem de Atlas, filho de Netuno, o 

deus dos mares. 
b) A palavra "mapa" surgiu na Idade Média e tem 

origem cartaginesa, significando "toalha de mesa". 
Os navegadores e os negociantes, ao discutirem 
sobre rotas, caminhos e localidades, em ambientes 
públicos, rabiscavam diretamente nas toalhas 
(mappas), daí, então, surgindo o documento 
gráfico, bastante útil a todos. 

c) O maior deserto do mundo é o Saara, possuindo 
mais de 9.260.000 km2 de superfície. 

d) A primeira capital do Brasil foi Recife. Em 1763, a 
capital do Brasil foi transferida para o Rio de 
Janeiro, pois o ouro e os diamantes passaram a 
ser escoados pelo porto do Rio de Janeiro, 
aumentando a sua importância econômica e 
política. Em 1961, o Rio de Janeiro perdeu o título 
de Capital Federal para a Cidade de Brasília. 

e) O menor país do mundo é o Vaticano, com cerca 
de 0,44 km². 
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FÍSICA 
 

13. Um raio de luz, propagando-se no vácuo, desloca-
se com velocidade de 3,0 x 105 Km/s 
aproximadamente. Se a distância entre dois 
planetas é de 9,0 x 107 Km, então o tempo, em 
minutos, que o raio de luz levará para cobrir essa 
distância é: 
 
a) 5,2 
b) 5 
c) 4,5 
d) 4 
e) 3,8 
 
 

14. Um automóvel realiza uma colisão completamente 
inelástica com outro automóvel de mesma massa e 
inicialmente em repouso. Qual é a porcentagem de 
energia cinética inicial que se transforma em outras 
formas de energia? 
 
a) 100% 
b) 25% 
c) 10% 
d) 1% 
e) 50%  

 
 
 
15. Ao tomar a temperatura de um paciente, um 

médico só dispunha de um termômetro graduado 
na escala Fahrenheit. Para se precaver, ele fez,  
antes, alguns cálculos e marcou, no termômetro, a 
temperatura correspondente a 420 C (temperatura 
crítica do corpo humano). Em que posição da 
escala do seu termômetro ele marcou essa 
temperatura? 
 
a) 106,2 
b) 107,6 
c) 102,6 
d) 180,0 
e) 104,4 

 
 
 
16. As forças gravitacionais e as forças elétricas são 

semelhantes em alguns aspectos e diferentes em 
outros. Assinale a alternativa que NÃO é 
verdadeira para ambos os tipos de forças: 
 
a) Quando há interação entre dois corpos, as 

forças obedecem à 3a Lei de Newton. 
b) A força é proporcional ao inverso do quadrado 

da distância. 
c) A força que atua numa certa quantidade de 

massa (ou carga elétrica) é proporcional a 
essa quantidade de massa (ou carga elétrica). 

d) As forças podem ser de atração ou repulsão. 
e) As forças podem ser detectadas 

experimentalmente em um laboratório. 
 

HISTÓRIA 
 

17. Desde novembro de 2013, vem ocorrendo uma 
série de protestos na Ucrânia contra o governo do 
presidente Viktor Yanukovych, em especial na 
praça da Liberdade (Maidan), no centro da capital 
Kiev. O motivo principal seria o fato de Yanukovych 
ter decidido que o país não assinaria o acordo com 
a União Europeia, pretendendo reforçar as 
relações com a Rússia. Prédios públicos foram 
ocupados, barricadas foram erguidas na capital 
Kiev e dezenas de mortes foram verificadas desde 
o início dos conflitos, evidenciando a violência dos 
protestos. Aponte a alternativa que NÃO 
CORRESPONDE a um fator que deu início às 
manifestações: 

 
a) crise econômica; 
b) sucateamento dos serviços sociais; 
c) a pobreza e o desemprego; 
d) harmonia cultural e geográfica na Ucrânia; 
e) forte repressão policial. 

 
 

18. A África do Sul foi uma região dominada por 
colonizadores de origem inglesa e holandesa, que, 
após a Guerra dos Boeres (1902), passaram a 
definir a política de segregação racial como uma 
das estratégias para manter o domínio sobre a 
população nativa. Acerca desse regime de 
segregação racial, que ficou conhecido como 
Apartheid, é INCORRETO afirmar que:  

 
a) Nunca houve uma ruptura formal com a 

comunidade britânica.  
b) As "Leis do Passe" obrigavam os negros a 

apresentarem o passaporte para poderem se 
locomover dentro do território, a fim de obterem 
emprego. 

c) A partir de 1948, os Afrikaaners (brancos de 
origem holandesa), por intermédio do Partido 
Nacional, assumiram o controle hegemônico da 
política do país e a segregação consolidou-se.  

d) Houve a formação dos Bantustões, em 1951, que 
eram uma forma de dividir os negros em 
comunidades independentes: ao mesmo tempo em 
que se estimulava  a divisão tribal, enfraquecia-se 
a possibilidade de guerras contra o domínio da 
elite branca. 

e) O regime de segregação começou a ficar definido 
com a decretação do Ato de Terras Nativas e as 
Leis do Passe, o que forçou o negro a viver em 
reservas especiais, criando uma gritante 
desigualdade na divisão de terras do país. 

 
 
 
19. O Feudalismo pode ser visto enquanto um sistema 

de produção a partir do século IX, definido após 
um longo processo de formação que reúne, 
principalmente, elementos de origem germânica e 
romana. Essa estrutura marcante na Europa 
Ocidental foi responsável pela consolidação de 
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conceitos e valores que se perpetuarão. Sobre 
esse assunto, é relevante compreender que: 

 
I. A economia feudal possuía base agrária, ou seja, a 

agricultura era a atividade responsável por gerar a 
riqueza social naquele momento. 

II. Como a agricultura era a atividade mais 
importante, ter terra significava a possibilidade de 
possuir riqueza. 

III. A sociedade feudal era composta por duas classes 
sociais básicas: senhores e servos, razão pela qual  
a estrutura social praticamente não permitia 
mobilidade. 

IV. O clero não possuía grande importância no mundo 
feudal, cumprindo um papel meramente formal. 

V. O senhor era o proprietário dos meios de 
produção, enquanto os servos representavam a 
grande massa de camponeses que produziam a 
riqueza social. 

 
a) apenas a alternativa IV está incorreta; 
b) apenas as alternativas I e V estão incorretas; 
c) apenas a alternativa I está correta; 
d) apenas as alternativas IV e V estão corretas; 
e) apenas a alternativa III está correta. 
 
 
 
20. Originário da Etiópia, onde já era utilizado em 

tempos remotos, o café atravessou o Mediterrâneo 
e chegou à Europa durante a segunda metade do 
século XVII. Era a época do Barroco e das 
monarquias absolutas e a expansão do comércio 
internacional enriquecia a burguesia. Já no início 
do século XVIII, os Cafés tornaram-se centros de 
encontros e de elegantes reuniões de aristocratas, 
burgueses e intelectuais. Precedido pela fama de 
"provocar ideias", o café conquistou, desde logo, o 
gosto de escritores, artistas e pensadores. Lord 
Bacon atribuía-lhe a capacidade de "dar espírito ao 
que não o tem". Os enciclopedistas eram adeptos 
fervorosos do café e dos Cafés. Eça de Queiroz 
chegou a afirmar, muito depois, que foi do fundo 
das negras taças “que brotou o raio luminoso de 
1789", referindo-se às discussões entre iluministas, 
que precederam a Revolução Francesa.  

 
Sobre a história do café no Brasil, é INCORRETO 
afirmar que:  

 
a) Em 1727 as primeiras mudas chegaram ao Brasil 

por meio de Francisco de Mello Palheta, vindo da 
Guiana Francesa. 

b) O cultivo do produto em larga escala impediu a 
ascensão da aristocracia ao poder. 

c) Era chamado de ouro verde. 
d) Os cafezais chegaram a São Paulo pelo vale do rio 

Paraiba. 
e) Ao terminar o século XIX, o Brasil controlava o 

mercado cafeeiro mundial.  
 
 
 

QUÍMICA 
 

21. Assinale a alternativa que apresenta apenas 
fenômenos químicos: 

 
a) queima da madeira, derretimento do gelo e 

ebulição da água; 
b) queima da madeira, ebulição da água e 

apodrecimento de alimentos; 
c) queima da madeira, apodrecimento de alimentos e 

explosão de fogos de artifício; 
d) derretimento do gelo, ebulição da água e fusão da 

parafina; 
e) derretimento do gelo, ebulição da água e explosão 

de fogos de artifício. 
 
 

22. A respeito do efeito estufa, é CORRETO afirmar 
que: 

 
a) O CO2 presente na atmosfera não contribui para o 

efeito estufa. 
b) O efeito estufa ocorre, exclusivamente, em 

plantações onde se pretende manter a 
temperatura, a fim de auxiliar no crescimento das 
plantas. 

c) Toda radiação infravermelha emitida pela terra é 
absorvida pela atmosfera. 

d) O efeito estufa não é um problema para a 
humanidade, bastando diminuir a criação de gado, 
que a produção de CO2 será nula. 

e) A retenção de calor provocada pelo efeito estufa é 
um fenômeno natural responsável por manter a 
temperatura, proporcionando condições ideais para 
a vida. 

 
 
23. Tem-se 100 mL de uma solução de NaOH 20 g/L. 

Acrescentou-se mais 100 mL de água a essa 
solução. A concentração obtida foi de: 

 
a) 2 g/L 
b) 3 g/L 
c) 4 g/L 
d) 10 g/L 
e) 0,4 g/L 
 
 
24. A respeito dos modelos atômicos, é CORRETO 

afirmar: 
 
a) Dalton acreditava que o átomo era composto por 

partículas positivas e negativas. 
b) Rutherford dedicou seus estudos para provar que o 

átomo era uma esfera maciça, indivisível e 
indestrutível. 

c) Thomson verificou que o átomo era uma esfera 
positiva, carregada de partículas negativas em sua 
superfície. 

d) Bohr estabeleceu as camadas K, L, M e N apenas, 
como os locais que armazenam os elétrons. 

e) Os modelos Bola de Bilhar e Planetário foram 
propostos por Mendelev. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para as questões de 25 a 27. 
 
Como comecei a escrever 
Carlos Drummond de Andrade 
 
Aí por volta de 1910 não havia rádio nem televisão, e o 
cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por 
semana aos domingos. As notícias do mundo vinham 
pelo jornal, três dias depois de publicadas no Rio de 
Janeiro. Se chovia a potes, a mala do correio aparecia 
ensopada, uns sete dias mais tarde. Não dava para ler 
o papel transformado em mingau. 
Papai era assinante da Gazeta de Notícias, e antes de 
aprender a ler eu me sentia fascinado pelas gravuras 
coloridas do suplemento de Domingo. Tentava decifrar 
o mistério das letras em redor das figuras, e mamãe 
me ajudava nisso. Quando fui para a escola pública, já 
tinha a noção vaga de um universo de palavras que 
era preciso conquistar. 
Durante o curso, minhas professoras costumavam 
passar exercícios de redação. Cada um de nós tinha 
de escrever uma carta, narrar um passeio, coisas 
assim. Criei gosto por esse dever, que me permitia 
aplicar para determinado fim o conhecimento que ia 
adquirindo do poder de expressão contido nos sinais 
reunidos em palavras. 
Daí por diante as experiências foram se acumulando, 
sem que eu percebesse que estava descobrindo a 
leitura. Alguns elogios da professora me animavam a 
continuar. Ninguém falava em conto ou poesia, mas a 
semente dessas coisas estava germinando. Meu 
irmão, estudante na Capital, mandava-me revistas e 
livros, e me habituei a viver entre eles. Depois, já 
rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que 
também gostavam de ler e escrever. 
Então começou uma fase muito boa de troca de 
experiências e impressões. Na mesa do café, sentado, 
(pois tomava-se café sentado nos bares, e podia-se 
conversar horas e horas sem incomodar nem ser 
incomodado) eu tirava do bolso o que escrevera 
durante o dia, e meus colegas criticavam. Eles também 
sacavam seus escritos, e eu tomava parte nos 
comentários. Tudo com naturalidade e franqueza. 
Aprendi muito com os amigos, e tenho pena dos jovens 
de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade 
crítica. 

Disponível em 
http://www.paralerepensar.com.br/drummond_cronicas.htm 

 
 
 
25. Ao ler o texto acima, pode-se classificá-lo, 

essencialmente, como: 
 
a) descritivo; 
b) narrativo; 
c) dissertativo; 
d) argumentativo; 
e) dissertativo-argumentativo. 
 
 

26. Na crônica acima, Drummond expõe as suas 
primeiras experiências com a leitura e a escrita. 
Pode-se deduzir que: 

 
a) a escrita não está relacionada à leitura; 
b) para escrever bem, uma pessoa não precisa ter 

um repertório de leitura; 
c) escrever implica ler e vice-versa; 
d) a leitura está relacionada à escrita, mas o contrário 

não é verdadeiro; 
e) antigamente, leitura e escrita se implicavam; nos 

dias de hoje, com a internet, isso já não é 
necessário. 

 
 
 
27. A partir do enunciado a seguir: “Na mesa do café, 

sentado, (pois tomava-se café sentado nos bares, 
e podia-se conversar horas e horas sem incomodar 
nem ser incomodado) eu tirava do bolso o que 
escrevera durante o dia, e meus colegas 
criticavam”, é possível perceber que: 

 
a) Hoje ainda se costuma ler muito nos bares 

frequentados por jovens. 
b) Antigamente, havia muito desrespeito dos jovens 

para com os mais velhos. 
c) No passado, desrespeitava-se muito mais aos 

mais velhos do que hoje.  
d) O autor da crônica faz uma comparação entre o 

passado e o presente, dando a perceber que, em 
nossos dias, a correria rotineira originou o 
desrespeito entre os seres humanos. 

e) Como naquela época não havia internet nem 
smartphones, os jovens liam, mas, irritados, 
desrespeitavam os seus semelhantes. 
 
 
 

28. Observe a regência das frases a seguir: 
 
I. Li o livro que você me falou. 
II. Esta prova é para eu resolver em três horas. 
III. Aspiro um cargo de direção. 
IV. Entre eu e você não há segredos. 
V. Assisti à entrevista do rapaz pela televisão. 
 
 
Estão CORRETAS somente as afirmações: 
 
a) I, II e III; 
b) II e V; 
c) III e V; 
d) I e IV; 
e) II e III. 
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29. Assinale a alternativa cuja sequência preencha 
corretamente os espaços: 
 

“Chamam ____ isto de aventura? Tão logo desceram 
____ terra. Os aviadores foram calmamente assistir 
____ sessão, depois voltaram ____ pressas, deixando 
os repórteres ____ meio quarteirão de distancia.” 
 
a) a – à – a – as – a 
b) a – a – a – às – à 
c) a – a – à – às – a 
d) à – à – a – as – a 
e) a – à – a – as – à 

 
 
30. Sobre o Realismo pode-se afirmar: 

 
I. O Realismo e o Naturalismo são introduzidos em 

1881, com as obras Memórias póstumas de Brás 
Cubas e O mulato. 

II. No Realismo, há predomínio da vida concreta e 
exterior sobre a vida interior e abstrata. 

III. O melhor da produção realista está na poesia. 
 
a) São corretas as afirmações II e III; 
b) Apenas a afirmação II é correta; 
c) As três afirmações são corretas; 
d) São corretas as afirmações I e II; 
e) As três afirmações são incorretas. 
 
 
31. Assinale o caso em que não haja expressão 

numérica de sentido indefinido. 
 
a) Ele foi o duodécimo colocado. 
b) Quer que veja este filme pela milésima vez? 
c) “Na guerra os meus dedos disparam mil mortes.” 
d) “A vida tem uma só entrada; a saída é por cem 

portas.” 
e) Já disse quinhentas mil vezes que não o quero 

junto daqueles rapazes. 
 
 
 

LÍNGUA INGLESA 
 
Responda às questões 32 a 35, considerando o texto 
seguinte: 
 
Malala Yousafzai talks to Newsround about her new book 

 

She's the most famous schoolgirl in the world - and 
now Malala Yousafzai wants to share her story with 
you. 
Nearly two years ago she was attacked on a school 
bus by the Taliban, an extreme Islamist terrorist group. 
They didn't like the fact she was campaigning for 
education for girls in Pakistan. 
She was seriously injured in the attack but was flown to 
the United Kingdom for treatment and has now 
recovered well. 
She has continued to speak out for women's rights. 

(Disponível em: http://www.bbc.co.uk/newsround/29079334 
Adaptado; Acesso em: 09 set 14) 

 
 

 
32. Malala Yousafzai é uma: 
 
a) escritora inglesa; 
b) estudante muito famosa; 
c) ativista ecológica; 
d) artista inglesa; 
e) artista paquistanesa. 

 
 

33. Malala Yousafzai foi atacada porque:  
 
a) participava do Taliban; 
b) era uma terrorista perigosa; 
c) desejava abandonar seu país; 
d) escrevia contra o terrorismo; 
e) defendia a educação para meninas. 
 
 
 
34. “She was flown to the United Kingdom.” As formas 

de infinitivo e de passado simples do verbo em 
destaque são, respectivamente: 

 
a) to flow, flowned; 
b) to fly, flew;  
c) to fly, flowned; 
d) to flow, flown; 
e) to fly, flown. 
 
 
 
35. “Malala Yousafzai wants to share her story with 

you.” Uma opção de plural para essa oração seria: 
 
a) “The girls wants to share their story with you.”   
b) “The girls wanting to share their story with you.”   
c) “The girls want to share their story with you.”   
d) “The girl’s want to share their story with you.”   
e) “The girls wants to shares their story with you.”   

http://www.bbc.co.uk/newsround/29079334
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REDAÇÃO 
 
Leia, atentamente, os três textos a seguir. Após a 
leitura, elabore um texto dissertativo com o tema: 
 
“MUNDIAL DE FUTEBOL DE 2014: OS DOIS LADOS 

DA QUESTÃO” 
 

Observações: 
 
Seu texto deverá: 
 
• Ser escrito com caneta de tinta azul ou preta. 
• Ter um título. 
• Conter argumento(s) que sustente(m) sua opinião. 
• Ter letra legível e não apresentar rasuras. 
• Estar de acordo com a norma padrão para a 

modalidade escrita do português. 
• Ser escrito em prosa e não em forma de poema 

(versos). 
• Não deverá ser uma narração. 

 
 
 
TEXTO 1 
 
Copa 2014 
Governo divulga gastos com a Copa do Mundo: 
25,6 bilhões de reais 
 
O governo brasileiro deu números do investimento feito 
na Copa do Mundo de 2014, que começa dentro de 30 
dias. Segundo o balanço oficial, foram 25,6 bilhões de 
reais gastos em obras para o torneio, entre obras de 
estádios e infraestrutura. Deste valor, 83,6% saíram 
dos cofres públicos, sendo que apenas 4,2 bilhões de 
reais são da iniciativa privada. 
A maior parte dos gastos foi feita para o transporte e 
aeroportos. Somadas, as obras de vias e transporte 
público e dos aeroportos dá 60,1% dos investimentos. 
São 33,6% (ou 8,6 bilhões de reais) com transporte 
terrestre e 26,5% (6,8 bilhões de reais) com o 
transporte aéreo. Os portos ainda somaram 2,6% do 
total dos investimentos, enquanto a infraestrutura das 
telecomunicações receberam 1,4% dos investimentos. 
Estes foram os gastos que ficarão como legado após o 
torneio. 
O segundo maior gasto foi com os estádios. 27,7% dos 
25,6 milhões de reais foram investidos nas reformas e 
construção dos 12 estádios do Mundial, totalizando 
7,09 bilhões de reais. Outros 7,3% foram utilizados 
para segurança pública, enquanto o turismo recebeu 
0,8%. 
Ainda segundo os dados oficiais do governo brasileiro, 
as obras da Copa do Mundo geraram um total de 3,6 
milhões de empregos diretos. 

http://placar.abril.com.br/materia/governo-divulga-gastos-com-a-
copa-do-mundo-25-6-milhoes-de-reais  

 
 
 
 
 

TEXTO 2 
 
O direito à saúde, elevado à categoria dos direitos 
fundamentais, por estar interligado ao direito à vida e à 
existência digna, representa um dos fundamentos da 
República Federativa do Brasil, sendo considerado 
pela doutrina e legislação uma obrigação do Estado e 
uma garantia de todo o cidadão. 

http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7652/Direito-a-saude-e-a-
responsabilidade-do-Estado 

 
 
 
 
TEXTO 3 
 

 
http://www.folhacg.com.br/charges-ver/a-copa-do-mundo-/137/  

 
 

UTILIZE ESTE ESPAÇO PARA RASCUNHO 
DA REDAÇÃO E/OU DAS QUESTÕES 

 

http://placar.abril.com.br/materia/governo
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7652/Direito
http://www.folhacg.com.br/charges
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QUESTÃO RESPOSTA 
1 A 
2 E 
3 B 
4 D 
5 E 
6 C 
7 A 
8 C 
9 C 

10 E 
11 A 
12 D 
13 B 
14 E 
15 B 
16 D 
17 D 
18 A 
19 A 
20 B 
21 C 
22 E 
23 D 
24 C 
25 B 
26 C 
27 D 
28 B 
29 C 
30 D 
31 A 
32 B 
33 E 
34 B 
35 C 

 


