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Texto I  

A fronteira da cultura 
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Durante anos, dei aulas em diferentes faculdades da Universidade Eduardo 
Mondlane. Os meus colegas professores queixavam-se da progressiva falta de 
preparação dos estudantes. Eu notava algo que, para mim, era ainda mais grave: 
uma cada vez maior distanciação desses jovens em relação ao seu próprio país.  

Quando eles saíam de Maputo1 em trabalhos de campo,2 esses jovens 
comportavam-se como se estivessem emigrando para um universo estranho e 
adverso. Eles não sabiam as línguas, desconheciam os códigos culturais, sentiam-
se deslocados e com saudades de Maputo. Alguns sofriam dos mesmos fantasmas 
dos exploradores coloniais: as feras, as cobras, os monstros invisíveis. 

Aquelas zonas rurais eram, afinal, o espaço onde viveram os seus avós, e todos 
os seus antepassados. Mas eles não se reconheciam como herdeiros desse 
patrimônio. O país deles era outro. Pior ainda: eles não gostavam desta outra nação. 
E ainda mais grave: sentiam vergonha de a ela estarem ligados. A verdade é simples: 
esses jovens estão mais à vontade dentro de um videoclipe de Michael Jackson do 
que no quintal de um camponês moçambicano. 

O que se passa, e isso parece inevitável, é que estamos criando cidadanias 
diversas dentro de Moçambique.3 E existem várias categorias: há os urbanos, 
moradores da cidade alta, esses que foram mais vezes a Nelspruit4 que aos arredores 
da sua própria cidade. Depois, há uns que moram na periferia, os da chamada cidade 
baixa. E há ainda os rurais, os que são uma espécie de imagem desfocada do retrato 
nacional. Essa gente parece condenada a não ter rosto e falar pela voz de outros.  

 
Texto de Mia Couto adaptado do livro Pensatempos (Lisboa: Caminho, 2005). 

 
 

1 – Maputo: capital de Moçambique. 
2 – trabalhos de campo: trabalho de pesquisa realizado fora da universidade.  
3 – Moçambique: país africano. 
4 – Nelspruit: cidade turística da África do Sul.  

 

QUESTÃO 1 

No primeiro parágrafo do Texto I, o autor compara suas impressões sobre os estudantes da 

Universidade Eduardo Mondlane com as impressões que os seus colegas professores tinham 

desses mesmos estudantes. 
 

Em relação às impressões dos outros professores, é correto afirmar que o autor 

(A) concorda com eles, pois todos consideravam os alunos despreparados. 

(B) discorda deles, pois o autor considerava os jovens distanciados do seu país. 

(C) concorda com eles, pois todos consideravam os jovens estrangeiros na própria nação. 

(D) discorda deles, pois o autor considerava os alunos parecidos com exploradores coloniais. 
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QUESTÃO 2 

Ainda no primeiro parágrafo do Texto I, Mia Couto apresenta sua tese a respeito do comportamento 

dos jovens para os quais dava aula. 
 

Em relação a esse posicionamento, o segundo parágrafo cumpre a função de 

(A) identificar a causa do comportamento observado. 

(B) oferecer um exemplo do comportamento observado. 

(C) fazer uma comparação em relação ao comportamento observado. 

(D) apresentar uma circunstância oposta ao comportamento observado. 

 

QUESTÃO 3 

Releia o seguinte trecho do Texto I: 

 

 “Quando eles saíam de Maputo em trabalhos de campo, esses jovens comportavam-se como se 

estivessem emigrando para um universo estranho e adverso. Eles não sabiam as línguas, 

desconheciam os códigos culturais, sentiam-se deslocados e com saudades de Maputo.” 

(linhas 7-8) 

 

Uma reescrita coerente com a relação mantida entre os dois períodos do trecho destacado pode 

ser encontrada em  

(A) [...] à medida que eles não sabiam as línguas, desconheciam os códigos culturais, sentiam-

se deslocados e com saudades de Maputo. 

(B)  [...] apesar de eles não saberem as línguas, desconhecerem os códigos culturais, 

sentirem-se deslocados e com saudades de Maputo. 

(C)  [...] uma vez que eles não sabiam as línguas, desconheciam os códigos culturais, 

sentiam-se deslocados e com saudades de Maputo. 

(D) [...] caso eles não soubessem as línguas, desconhecessem os códigos culturais, 

sentissem-se deslocados e com saudades de Maputo. 

 

QUESTÃO 4 

O texto de Mia Couto se encerra com uma frase que sintetiza suas ideias: “Essa gente parece 

condenada a não ter rosto e falar pela voz dos outros.” (linha 21) 

 

Nesse excerto, o vocábulo destacado deve ser entendido em sentido 

(A) denotativo, pois se refere à anatomia. 

(B) denotativo, pois se refere à identidade cultural. 

(C) conotativo, pois se refere à anatomia. 

(D) conotativo, pois se refere à identidade cultural. 
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Texto II 

 

Meu lugar 

 

     O meu lugar       Doce lugar 

 é caminho de Ogum e Iansã 
 

      que é eterno no meu coração 

 lá tem samba até de manhã 
 

      e aos poetas traz inspiração 

 uma ginga em cada andar 
 

      pra cantar e escrever 

     

5 O meu lugar 
 

 25     Ai, meu lugar 

 é cercado de luta e suor 
 

      quem não viu Tia Eulália 

dançar  esperança num mundo melhor 
 

      vó Maria o terreiro benzer 

 e cerveja pra comemorar 
 

      e ainda tem jongo à luz do luar 

     

 O meu lugar 
 

      Ai, que lugar 

10 tem seus mitos e seres de luz 
 

 30     tem mil coisas pra gente fazer 

 é bem perto de Osvaldo Cruz 
 

      o difícil é saber terminar 

Madureira 
 Cascadura, Vaz Lobo, Irajá 

 
      Madureira 

     

 O meu lugar 
 

   

 é sorriso, é paz e prazer 
 

   

15 o seu nome é doce dizer 
 

   

 Madureira 
 

   

     

 Ah, que lugar 
 

   

 a saudade me faz relembrar 
 

   

 os amores que eu tive por lá 
 

   

20 é difícil esquecer 
 

   
 

 

  

Letra transcrita e adaptada a partir da audição de “Meu lugar”, composta por Arlindo Cruz e José Mauro 
Diniz, e lançada no álbum Batuques do meu lugar, em 2012. 

 

QUESTÃO 5 

A repetição do verso inicial “O meu lugar”, nas quatro primeiras estrofes do texto, tem por finalidade  

(A) apresentar a cultura popular da região ao leitor. 

(B) mostrar a origem do samba e dos mitos do lugar. 

(C) destacar a sonoridade presente na palavra Madureira. 

(D) enfatizar a experiência de pertencimento do eu lírico. 
 

QUESTÃO 6 

Em português, o verbo “ser” pode formar predicados nominais, qualificando o sujeito, ou predicados 

verbais.  
 

Assinale a alternativa em que o verbo “ser” forma um predicado verbal: 

(A) “é bem perto de Oswaldo Cruz.” (v. 11) 

(B) “é eterno no meu coração.” (v. 22) 

(C) “é difícil esquecer.” (v. 20) 

(D) “é doce dizer.” (v. 15) 
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Texto III 

 

Texto de Antônio Cedraz publicado no livro Xaxado: ano 1 (Salvador: Editora e Estúdio Cedraz, 2003) 

 

QUESTÃO 7 

Podemos apontar como causa da mudança de atitude do personagem, no último quadrinho, o fato 

de 

(A) identificar-se culturalmente com o cartaz do último quadrinho. 

(B) admirar o trabalho do ator do cartaz do último quadrinho. 

(C) não apreciar o figurino dos personagens dos quadrinhos anteriores. 

(D) não gostar dos filmes de ação anunciados nos dois primeiros quadrinhos. 

 

MATEMÁTICA  
 

QUESTÃO 8 

André trabalha no Centro do Rio de Janeiro e almoça de segunda a sexta-feira nos restaurantes da 

região. Certo dia, ele encontrou um restaurante self service que oferecia duas modalidades de 

pagamento:  

 R$ 29,90 “coma à vontade” (valor fixo, sem pesar o prato) ou  

 R$ 46,00 por quilo (valor depende do consumo aferido na balança).  
 

Para a segunda modalidade de pagamento, a balança marcava apenas o número inteiro de gramas 

a ser consumido pelo cliente, excluindo-se o “peso” inicial do prato (sem alimento).  
 

É mais vantajoso para André optar pelo “coma à vontade” a partir de 

(A) 648 gramas. 

(B) 649 gramas. 

(C) 650 gramas. 

(D) 651 gramas.  
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QUESTÃO 9 

Na entrada do Colégio Pedro II existe um painel luminoso com as letras C, P, I e I, formado por 

lâmpadas incandescentes, conforme a figura a seguir: 

 

 

Certo dia, ao se ligar o painel, percebeu-se que 18% das lâmpadas estavam queimadas e deveriam 

ser substituídas por lâmpadas de LED. 

A razão entre a quantidade de lâmpadas de LED e a quantidade de lâmpadas incandescentes que 

não queimaram é 

(A)   
7

32
 

 

(B)   
9

41
 

 

(C)   
9

50
 

 

(D)   
50

9
 

  

QUESTÃO 10 

Luíza estava brincando com seu joguinho no celular, no qual uma serpente deve comer os insetos 

que aparecem na tela. No início do jogo, a serpente é formada por um retângulo de dimensões 𝑥 

mm por (5𝑥 + 12) mm e, a cada inseto que come, ela aumenta o seu tamanho em um quadrilátero 

de área 10 mm². Após comer 8 insetos, a serpente, totalmente esticada, representa um retângulo 

de área 112 mm². 

 

As dimensões da serpente, em milímetros, no início do jogo são, respectivamente, iguais a 

(A) 1,6 e 20,0. 

(B) 2,0 e 22,0. 

(C) 3,6 e 30,0. 

(D) 4,0 e 32,0. 
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QUESTÃO 11 

Jorge, Marcos e Paulo são três irmãos que adoram colecionar figurinhas e também adoram 

charadas. Como eles têm uma prima, Lavínia, que também adora decifrar enigmas, propuseram a 

ela o seguinte problema:    

 Jorge e Marcos têm, juntos, 110 figurinhas.  

 Jorge e Paulo têm, juntos, 73 figurinhas.  

 Marcos e Paulo têm, juntos, 65 figurinhas.  

 Quem tem mais figurinhas e quantas são elas?  
 

Se Lavínia conseguir decifrar o enigma, sua resposta será 

(A) Paulo, com 14 figurinhas. 

(B) Marcos, com 56 figurinhas. 

(C) Jorge, com 59 figurinhas. 

(D) Jorge e Marcos, ambos com 55 figurinhas. 

 
 

QUESTÃO 12 

Atualmente, o sistema de avaliação do Colégio Pedro II considera aprovado o estudante que tenha, 

no mínimo, 75% de presença nas aulas e obtenha média anual ponderada (MA), nas três avaliações 

trimestrais (certificações), respectivamente com pesos 3, 3 e 4, igual ou superior a 7,0 (sete). Caso 

não consiga essa média anual, o estudante deve fazer uma prova final de verificação (PFV). Nesse 

caso, a média final ponderada (MF) é calculada com peso 3 para a média anual e peso 2 para prova 

final, e será aprovado o estudante que obtiver média final igual ou superior a 5,0 (cinco). 
 

Desta forma, por exemplo, um estudante com notas 4,0; 8,0 e 5,0 respectivamente, nas três 

primeiras certificações de Matemática, fica com uma média anual 
 

𝑀𝐴 =
3 × 4 + 3 × 8 + 4 × 5

3 + 3 + 4
=
56

10
= 5,6. 

 

Esse estudante deve fazer a prova final de verificação e precisa tirar 4,1 nesta avaliação para obter 

a média final mínima para ser aprovado. Ou seja, 

 

𝑀𝐹 =
3 × 5,6 + 2 × 4,1

3 + 2
=
25

5
= 5,0. 

 

Se Geisa tirou, nas três primeiras certificações, 2,0; 6,0 e 9,0, respectivamente, quanto ela precisa 

tirar na prova final de verificação, para obter a média final mínima para ser aprovada? 

(A) 3,1. 

(B) 3,5. 

(C) 4,1. 

(D) 5,0. 
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QUESTÃO 13 

Davi é uma criança que adora brincar com sequências numéricas. Seu pai, professor de 

Matemática, propôs ao menino que escrevesse em seu caderno uma sequência numérica 

crescente, com os números naturais menores do que 100, no formato de uma tabela com 25 linhas 

e 4 colunas, mas sem mostrar para ele como ficou. Temos a seguir as primeiras linhas dessa tabela: 
 

 

 

 

 

 

Depois de pronta a tabela, o pai pediu ao filho que pensasse num número natural menor do que 

100 e lhe informasse apenas a linha e a coluna que ele ocupava nessa tabela. 
 

Se Davi disse a seu pai que o número estava representado na 15ª linha e 3ª coluna da tabela, então 

o menino pensou no número 

(A) 64. 

(B) 62. 

(C) 60. 

(D) 58. 

 

QUESTÃO 14 

Um engenheiro deseja projetar uma ponte estaiada para ligar duas cidades vizinhas. Ele precisa 

instalar 8 cabos de sustentação que ligam uma torre (vertical) à parte horizontal da ponte, e dispõe 

de 1.400 metros de cabo para isso. Os cabos devem ser fixados à mesma distância um do outro, 

tanto na torre quanto na parte horizontal. Assim, a distância da base da torre ao primeiro ponto de 

fixação vertical deve ser igual à distância entre dois pontos de fixação vertical consecutivos. Essa 

mesma distância deve ser utilizada da base da torre ao primeiro ponto de fixação horizontal e entre 

os pontos de fixação horizontal consecutivos, conforme mostra a figura a seguir: 

Utilize √2 ≅ 1,41 

 
 

A distância, em metros, entre dois pontos consecutivos de fixação desses cabos deve ser 

aproximadamente de 

(A) 49,5. 

(B) 70,0. 

(C) 98,5. 

(D) 100,0. 

      
 0 1 2 3  

      
 4 5 6 7  

      
 8 9 10 11  

 
 

⋮     
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CONHECIMENTOS GERAIS 

O TEXTO A SEGUIR DEVE SER CONSIDERADO NAS QUESTÕES 15, 16 E 17. 

 

O dia 5 de novembro de 2015 ficou marcado na história do Brasil como o dia em que ocorreu o 

maior desastre ambiental do país. O rompimento da Barragem do Fundão, no município de Mariana 

(MG), derramou mais de 60 milhões de metros cúbicos de lama e rejeitos da produção de minério 

de ferro no ambiente.  

 

QUESTÃO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: http://desciclopedia.org. Acesso em 18 set. 2018. 

 

Análises químicas apontam que a lama despejada contém concentrações significativas de metais 

pesados, como mercúrio, alumínio, chumbo, cobre e óxido de ferro. Sabe-se que esses metais 

podem atingir diretamente as teias alimentares, como a ilustrada acima. A tendência é que a 

concentração desses metais fique cada vez maior, à medida que cresce o nível trófico.  
 

Na teia apresentada, espera-se encontrar maior concentração de metais pesados 

(A) na águia e na onça. 

(B) no sapo e no peixe médio. 

(C) nas algas e no fitoplâncton. 

(D) no molusco e no peixe pequeno.       

https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/minerios-de-ferro/
https://www.infoescola.com/compostos-quimicos/minerios-de-ferro/
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QUESTÃO 16 

Muitos cientistas tinham a preocupação de que a lama, após atingir o mar, pudesse ser levada pelas 

correntes marinhas até o arquipélago de Abrolhos, no litoral sul da Bahia. Caso isso acontecesse, 

a presença da lama na coluna d’água poderia interferir na sobrevivência dos corais que ali vivem 

em simbiose com microalgas, interferindo assim em todo o ecossistema.  
 

A morte dos corais de Abrolhos é explicada pelo fato de a presença de lama na coluna d’água 

impedir a penetração de 

(A) O2, prejudicando a fotossíntese dos corais. 

(B) luz, prejudicando a fotossíntese das algas simbióticas. 

(C) N2, matéria-prima para o processo de respiração dos corais. 

(D) CO2, matéria-prima para o processo de respiração das algas. 

 

QUESTÃO 17 

Estudos realizados após o desastre mostraram a presença de micropartículas de ferro no Parque 

Nacional Marinho de Abrolhos, ambiente que precisa ser preservado, pois, além de apresentar os 

corais formadores de barreiras, serve como santuário para a procriação de tartarugas-de-couro e 

de várias espécies de aves, como os atobás, amamentação da baleia jubarte e abrigo de algumas 

espécies de peixes ósseos ameaçados de extinção, como o mero. 

 

Dentre os vertebrados citados, os únicos ovíparos que apresentam fecundação interna são 

(A) mero e baleia jubarte. 

(B) baleia jubarte e atobás. 

(C) tartaruga-de-couro e mero. 

(D) tartaruga-de-couro e atobás. 

 

QUESTÃO 18 

Observe a figura a seguir: 

                                                   O espaço rural brasileiro 

                                  

                                                       Disponível em: www.cetecambiental.eco.br. Acesso em: 5 ago. 2018. 
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“A chamada modernização do campo é a fase mais evoluída da agricultura e da pecuária, 

apresentando elevado grau de integração com a indústria, com os capitais ou investimentos e com 

a ciência.” 

COELHO, Marcos de Amorim; TERRA, Lygia. Geografia geral: o espaço natural e socioeconômico. São 

Paulo: Moderna, 2001, p. 388. 

A modernização do campo no espaço geográfico brasileiro está relacionada, respectivamente, aos 

seguintes impactos ambiental e social: 

 Impacto ambiental Impacto social 

(A)  recuperação dos solos execução de uma política de reforma agrária 

(B)  inversão térmica redução da fome com a produção dos transgênicos 

(C)  perda da biodiversidade concentração da propriedade fundiária 

(D)  aumento do reflorestamento promoção da legislação trabalhista no campo 

 

QUESTÃO 19 

Observe a imagem a seguir: 

                                                                

 

Disponível em: www.geoimagens.com.br. Acesso em: 25 ago. 2018. 

 

Um grupo de pesquisa planejou um trabalho de campo para estudar as paisagens do Brasil. O local 

da partida foi a cidade de Porto Alegre (RS) e o destino, a cidade de Macapá (AP). Durante a 

viagem, o professor de Geografia utilizou a sinalização das rodovias para fazer algumas 

considerações sobre coordenadas geográficas. 
 

O professor comentou corretamente que 

(A) a latitude aumentará devido à distância em graus ao meridiano de Greenwich. 

(B) o Trópico de Capricórnio é um meridiano utilizado para calcular as longitudes. 

(C) o Trópico de Capricórnio está localizado ao norte do paralelo zero grau (0º). 

(D) a latitude diminuirá durante o itinerário em direção à linha do Equador. 
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QUESTÃO 20 

Observe os gráficos a seguir: 
 

 

Gráfico 1: Frequência mensal de deslizamentos de encosta no estado do Rio de Janeiro, no 

período de 1991 a 2012. 
 

Fonte: Atlas brasileiro de desastres naturais: estado do Rio de Janeiro.  

2. ed. Florianópolis: UFSC, 2013, p. 91. 
 

 

Gráfico 2: Índices médios de precipitação pluviométrica anual e de temperaturas no estado 

do Rio de Janeiro nas últimas duas décadas. 
 

Disponível em: https://www.climatempo.com.br. Acesso em: 25 ago. 2018 (adaptado). 
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Considerando-se as informações fornecidas pelos gráficos 1 e 2, os deslizamentos de encosta e 

seus danos às populações são acontecimentos recorrentes nas paisagens de localidades urbanas 

e rurais do estado do Rio de Janeiro. A ocorrência desse fenômeno está relacionada com a dinâmica 

da natureza e a ocupação humana e econômica do espaço geográfico. 

 

Identifique, respectivamente, os fatores físicos e a intervenção humana que levam à ocorrência dos 

deslizamentos de encosta no estado do Rio de Janeiro. 

 Fatores físicos Intervenção humana 

(A)  
clima tropical de altitude/ 

chuva na primavera 
expansão das lavouras mecanizadas 

(B)  
clima tropical de altitude/ 

chuva no outono 
aumento das áreas de criação de gado 

(C)  
clima tropical litorâneo úmido/ 

chuva no verão 
retirada da cobertura vegetal 

(D)  
clima tropical litorâneo úmido/ 

chuva no inverno 

intensificação das práticas de 

reflorestamento 
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REDAÇÃO 

 

 

A partir das noções de pertencimento cultural presentes nos textos da Prova de Língua Portuguesa, 

escreva um texto dissertativo-argumentativo em que você se posicione em relação à seguinte 

proposta: 

   

Os jovens brasileiros de hoje se sentem pertencentes a uma cultura? 

 

 

Seu texto deverá: 

 conter obrigatoriamente argumentos que sustentem suas opiniões; 

 ter entre 20 e 25 linhas; 

 apresentar letra legível e não conter rasuras; 

 ter, no mínimo, três parágrafos; 

 estar de acordo com a norma padrão para a modalidade escrita; 

 estar de acordo com a proposta apresentada; 

 ser transcrito no local indicado na FOLHA DE TEXTOS DEFINITIVOS. 
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