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2 8º ano – Ensino Fundamental

Instruções

Leia atentamente as instruções antes de responder às questões.
Duração da prova: 3 horas.
O tempo mínimo de permanência na prova é de 1h30.

Aguarde a autorização do coordenador da sala para iniciar a prova.
Não faça perguntas de interpretação das questões ao coordenador da sala, pois entender 
a questão faz parte da avaliação.
Verifique se sua prova contém falhas, folhas em branco, má impressão, páginas trocadas 
etc.; se uma dessas situações ocorrer, peça ao coordenador da sala que troque sua prova.
Utilize os espaços em branco para cálculos e rascunho; não é permitido utilizar outras 
formas de rascunho.
Não é permitido: comer durante a prova, emprestar materiais, consultar livros, utilizar 
equipamentos eletrônicos (calculadora, celular, smartphone, laptop etc.) e nem conversar 
com outros participantes da prova. Se precisar ir ao banheiro durante a prova, levante a 
mão e peça ao coordenador da sala.
Depois de concluir a prova, revise suas respostas antes de passá-las para a folha de 
respostas.
Confira seu nome e seu número na folha de respostas. Avise ao coordenador da sala, caso 
esteja incorreto.
Cada questão deve ter apenas uma letra assinalada. Só há uma alternativa correta para 
cada pergunta.
Preencha as bolhas usando caneta esferográfica com tinta azul ou tinta preta.
– Forma correta:
– Formas incorretas:
– As questões em branco ou com mais de uma resposta assinalada serão consideradas 
erradas.
– Não dobre, não suje e não rasure a folha de respostas, pois ela não poderá ser 
substituída.
Ao terminar de preencher a folha de respostas, comunique ao coordenador da sala para 
que ele a recolha.
Se alguma dessas instruções não for respeitada, sua prova poderá ser anulada.

Boa prova!
Comissão OCA

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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3OCA – 1ª fase – 2017

GEOGRAFIA

1. Observe a fotografia e responda à questão.
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Em países subdesenvolvidos, às vezes as pessoas precisam recorrer à ajuda externa para saciar a fome. Na foto, família de 
refugiados quenianos recebe ajuda humanitária da Cruz Vermelha em Busia, Uganda, em 2008. Um país como Uganda, por 
exemplo, é considerado subdesenvolvido se

a) foi metrópole de outro país.
b) tem saneamento básico eficiente.
c) possui economia pouco diversificada.
d) seu crescimento populacional é baixo.
e) sua mortalidade infantil está bem baixa.

2. Observe a fotografia e responda à questão.
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A fotografia ilustra um exemplo de organização do trabalho econômico que foi chamado de
a) taylorista-fordista.
b) capitalista-explorador.
c) autoritário-obediente.
d) cooperativo-comunista.
e) democrático-participativo.
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4 8º ano – Ensino Fundamental

3. Observe com atenção o gráfico e responda à questão.
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Usuários de internet no mundo
Março de 2017 (em milhões de usuários)

A partir da leitura do gráfico, é possível afirmar que
a) quase ninguém é usuário de internet nos Estados Unidos, no Canadá e no México, isto é, na América do Norte.
b) praticamente a internet não chegou aos países da Oceania, pois o número de usuários é o menor de todos.
c) o mundo atual é muito desigualitário, pois a Ásia não permite que outras áreas acessem a internet como ela.
d) a Ásia é a região do planeta que lidera o uso de internet quando a comparação é feita pelo total de usuários.
e) duas das regiões mais pobres do mundo contemporâneo estão praticamente excluídas do consumo de internet.

4. Leia o texto e responda à questão.

VW implanta em Resende sistema inédito de produção
Com a inauguração, no ano que vem, de sua fábrica de caminhões e ônibus em Resende (RJ), a Volkswagen dará início a 

uma nova era na história das montadoras de veículos.
Trata-se do lançamento de um processo revolucionário de produção. Chamado de “consórcio modular”, é a primeira 

grande inovação desde que foi implantada a linha de montagem na indústria automotiva.
Criado por José Ignacio López de Arriortúa, vice-presidente mundial da Volks, o processo, inédito no mundo, divide a linha 

de montagem em módulos operados por fornecedores.
Os fornecedores trabalharão dentro da fábrica e serão responsáveis pela produção de todos os componentes.
A fábrica de Resende, um investimento de US$ 250 milhões, terá de oito a dez módulos, cada um operado por fornecedor principal.
Também chamado de consorciado, o fornecedor cuidará de implantar, com operários próprios (ou de subfornecedores), 

todo o processo pelo qual é responsável.
Na prática, o “consórcio modular” opera como se fossem várias fábricas dentro de uma fábrica.
As peças e componentes do veículo deixam de ser colocados um a um, individualmente, por empregados da montadora, 

na linha de montagem.
A principal diferença do novo processo é que cada módulo, operado por terceiros, se encarrega da montagem de uma 

parte inteira do veículo.
Os fornecedores principais, atualmente em fase de escolha pela Volks, se responsabilizarão pela montagem de conjuntos 

completos em cada módulo de produção.
SEIDL, Antonio Carlos. VW implanta em Resende sistema inédito de produção. Disponível em: <http://www1.

folha.uol.com.br/fsp/1995/7/17/dinheiro/15.html>. Acesso em: 21 abr. 2017. Fragmento.

O texto descreve uma experiência de mudança na organização da produção industrial que pode ser chamada de
a) “rígido”. 
b) “fordismo”.
c) “humanitário”.
d)  “taylorismo”.
e) “modelo flexível”.
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5. Leia o texto e responda à questão.

A indústria brasileira registrou o menor volume de inves-
timentos em inovação em relação a suas vendas desde que 
o indicador começou a ser mapeado pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2000.

Em 2014 – último ano de referência para a Pintec, pes-
quisa sobre inovação no país divulgada na sexta-feira dia 
09/12/2016 –, as indústrias dedicaram 2,12% de suas receitas 
líquidas (descontando impostos sobre as vendas) à inovação.

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/12 
/1839732-receita-da-industria-dedicada-a-inovacao-cai-a-menor-

patamar-desde-o-ano-2000.shtml>. Acesso em: abr. 2017.

Inovação, do ponto de vista da produção econômica, é a
a) descoberta de um ramo de conhecimento nunca antes 

pensado.
b) criação de um novo modo de pensar sobre um assunto 

já antigo.
c) capacidade que poucas pessoas têm de observar com 

novos olhos.
d) invenção de uma nova mercadoria adaptada ao pro-

cesso produtivo.
e) descobrimento, no laboratório, de alguma máquina por 

um cientista.

HISTÓRIA

6. Leia o texto e responda à questão.

Em 1801, em todo o continente [europeu], não havia 
mais de 23 cidades com mais de 100 mil habitantes, agru-
pando menos de 2% da população da Europa. Em meados 
do século, seu número já se elevava para 42; em 1900 eram 
135 e, em 1913, 15% dos europeus moravam em cidades. 
Quanto às cidades com mais de 500 mil habitantes que, na 
época, pareciam monstros, só existiam duas no início do 
século XIX: Londres e Paris. Às vésperas da Primeira Guerra 
Mundial, elas já eram 149.

RÉMOND, René. Introdução à história do nosso 
tempo – O Século XIX, 1976. Fragmento.

Ao longo do século XIX, os principais acontecimentos 
responsáveis pela urbanização do continente europeu 
foram a

a) chegada de migrantes de várias regiões do mundo e a 
ausência de conflitos internos.

b) instalação de unidades fabris de produção e o aumento 
da mecanização do campo.

c) diminuição do número de revoluções e o empobreci-
mento das classes dominantes.

d) colonização de áreas da América e o incremento do pro-
cesso artesanal de produção.

e) utilização de mão de obra escrava africana e a preserva-
ção das relações sociais feudais.

7. Com atenção, analise o texto e responda à questão.
Foi a Revolução francesa, e não a americana, que ateou 

fogo ao mundo, e foi, consequentemente, do curso da 
Revolução francesa, e não do desenrolar dos acontecimen-
tos na América, ou dos atos dos "Pais Fundadores", que o 
atual uso da palavra revolução recebeu suas conotações e 
matizes em todos os lugares, inclusive nos Estados Unidos.

[...]
ARENDT, Hannah. Da Revolução. Rio de Janeiro: 

Ática e UnB, 1988. p. 44. Adaptado.

A Revolução Francesa é um episódio de grande importân-
cia, ao ponto de representar o marco de transição entre a 
Era moderna e a história contemporânea. Dentre as suas 
contribuições para a trajetória da humanidade, podemos 
apontar a

a) manutenção da sociedade estamental e a difusão de 
valores associados ao movimento iluminista.

b) abolição da mão de obra escrava e a fundação de uma 
sociedade destituída de classes sociais.

c) promulgação de uma monarquia constitucional e a 
emancipação dos Estados Unidos da América.

d) criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cida-
dão e a instituição da igualdade jurídica.

e) divisão da sociedade em três estados e a aprovação de 
privilégios voltados aos nobres e clérigos.

8. Leia o texto e responda à questão.
A luta dos Estados Unidos contra a Inglaterra foi apenas 

uma guerra de independência ou foi uma revolução? [...] 
Alguns têm procurado ver, na independência americana, 
uma revolução; [...] Outros negam que essa guerra tenha 
trazido às antigas colônias inglesas profundas modificações 
econômicas e sociais.

GODECHOT, Jacques. As Revoluções: 1770-1799. 
São Paulo: Pioneira, 1976. p 19. Adaptado.

Dentre outras razões, é possível afirmar que a indepen-
dência dos Estados Unidos (1776) não foi plenamente 
uma revolução, pois

a) os princípios que norteavam o Iluminismo foram comba-
tidos pelas lideranças políticas das Treze Colônias, caso 
de Benjamin Franklin.

b) os governantes da nova nação preferiram instaurar uma 
monarquia parlamentarista, a exemplo do que ocorreu 
na América Latina.

c) as mudanças sociais radicais foram duramente repri-
midas pelo clero católico, o qual contava com enorme 
influência nas colônias inglesas.

d) a maioria dos grupos sociais do país, como os indígenas, 
as mulheres e os escravos, foi excluída da participação 
política do novo país.

e) a precariedade dos meios de transporte daquela época 
impediu que as inovações da Revolução Francesa che-
gassem às Américas.
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6 8º ano – Ensino Fundamental

9. Leia os textos e responda à questão.
Texto I

Foi na Cisplatina, região ao redor do rio da Prata, que, no 
início do século XIX, emergiu a figura mítica de José Gervasio 
Artigas, considerado hoje o herói nacional do Uruguai. Nas-
cido em Montevidéu, no dia 19 de junho de 1764, Artigas, filho 
de proprietários rurais, partiu aos 12 anos para a região dos 
pampas. Aos 16, já ganhava a vida trazendo couro da fronteira 
para vender aos exportadores montevideanos, atividade que 
manteve até 1797, quando ingressou como soldado de cavala-
ria num regimento filiado à Coroa espanhola. [...] Os serviços 
prestados à Espanha, no entanto, não o impediram de romper 
com os colonizadores em 1811 e de tomar a frente de um 
movimento libertador aliado aos insurgentes argentinos [...].

ASNIS, Zizo. O Viajante, Guia Uruguai. Porto Alegre: O 
Viajante/Trilho e Montanhas, 2016, p. 317. Adaptado.

Texto II

M
AR

IN
IC

E/
IS

TO
CK

Monumento a Artigas, Montevidéu, Uruguai.

Artigas figura entre os emancipadores da América his-
pânica que lutaram contra sua antiga metrópole, na 
primeira metade do século XIX. Apesar das semelhanças 
com as outras lideranças, ele se destacou por defender 
um projeto de independência incomum, o qual não se 
concretizou. Paralelamente à emancipação colonial, tal 
proposta previa a

a) interferência de potências estrangeiras, como a Ingla-
terra, na vida política dos novos países.

b) ampliação das exportações de mercadorias primárias 
para regiões desenvolvidas do mundo.

c) a adoção de um sistema político republicano, a exemplo 
do que ocorreu com as Trezes Colônias.

d) fragmentação das antigas colônias da América espa-
nhola em diferentes países emancipados.

e) distribuição de terras aos habitantes da Cisplatina, ideia 
também conhecida como reforma agrária.

10. Leia o texto e responda à questão.

[Com a chegada da Missão Artística Francesa ao Brasil, em 
1816] surgiram então as imagens inaugurais de um império 
nos trópicos, enfeitado pelas alegorias clássicas que viriam 
legitimar a sua permanência. Nada melhor que ter à dispo-
sição artistas acostumados a lidar com as necessidades do 
Estado. Da mesma forma como haviam dado um caráter sacro 
ao império de Napoleão, cuidado dos monumentos, das festas, 
das moedas, e produzido imensas telas históricas, o mesmo 
seria possível realizar nessa capital do império português [Rio 
de Janeiro], que, aliás, fora elevado a Reino Unido em 1815.

SCHWARCZ, Lilia. Eram os franceses missionários? In: Revista de 
História da Biblioteca Nacional, Janeiro de 2008, p. 66-69. Adaptado.

Missão Francesa é o nome dado a um grupo de pintores, 
arquitetos e outros artistas franceses que trouxeram ao 
Brasil, durante o período joanino (1808-1821), uma nova lin-
guagem artística: o Neoclassicismo. Por que era conveniente 
à Coroa portuguesa receber os artistas da Missão Francesa 
quando se encontrava instalada em terras brasileiras?

a) Os artistas franceses já estavam habituados a produzir 
inúmeras obras de arte para figuras de Estado, a exem-
plo do imperador Napoleão. Além disso, no período em 
questão, a cultura afrancesada das cidades brasileiras 
facilitou a adaptação e a estadia desses estrangeiros.

b) Devido ao domínio da arte barroca, os membros da Mis-
são Francesa poderiam produzir quadros, monumentos 
e moedas que retratavam a autêntica cultura brasileira. 
Esse projeto foi realizado para estimular o patriotismo 
da população durante a estadia da família real.

c) Devido à fuga motivada pela invasão napoleônica, a 
Corte portuguesa apresentava uma imagem negativa 
entre os reinos europeus. Para solucionar essa situação, 
era necessário elaborar manifestações artísticas que ser-
viam como propaganda política do governo lusitano.

d) A chegada da família real ao Brasil promoveu o aumento 
da interferência da Inglaterra na economia interna. A 
fim de diminuir a influência inglesa e incrementar os 
acordos comerciais com Napoleão, D. João recebeu com 
grande entusiasmo os integrantes da Missão Francesa.

e) Quando a Coroa portuguesa aportou em terras brasilei-
ras, percebeu que a sua maior colônia contava com uma 
infraestrutura horrível. Por essa razão, coube à Missão 
Francesa instalar bibliotecas, parques, monumentos, 
hospitais e universidades nos centros urbanos do Brasil.
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CIÊNCIAS

11. Observe as imagens para responder à questão.

As ilustrações retratam dois dos modelos criados por 
cientistas para explicar a estrutura do átomo. Os modelos 
retratados são chamados, respectivamente, de

a) “pudim de passas” de Dalton e modelo “bola de bilhar” 
de Rutherford.

b) “bola de bilhar” de Rutherford e modelo com prótons, 
elétrons e nêutrons de Dalton.

c) “bola de bilhar” de Dalton e modelo com prótons e elé-
trons de Rutherford.

d) “pudim de passas” de Thomson e modelo com elétrons 
no núcleo e os prótons se movimentando de Dalton.

e) “bola de bilhar” de Dalton e modelo com elétrons no 
núcleo e os prótons se movimentando de Rutherford.

12. Leia o texto para responder à questão.

No final dos anos de 1960, Lynn Margulis estudou a estru-
tura das células. As mitocôndrias, por exemplo, são corpos 
retorcidos que geram a energia requerida para o metabo-
lismo. Para Margulis, elas se parecem muito com bactérias. Ela 
sabia que essa similaridade sempre havia chamado a atenção 

dos cientistas desde a descoberta da mitocôndria no final 
dos anos 1800. Alguns até sugeriram que a mitocôndria se 
originou de uma bactéria que vivia em simbiose permanente 
dentro de células de animais e plantas.
Micróbios simbiontes = Células eucarióticas? Disponível em: <http://www.
ib.usp.br/evosite/history/endosym.shtml>. Acesso em: abr. 2017. Fragmento.

O trecho de texto se refere a uma teoria famosa ampla-
mente aceita atualmente. A teoria e um dos argumentos 
ao seu favor são:

a) endossimbiose, mitocôndria e cloroplasto possuem DNA 
próprio.

b) criacionismo, a vida e o mundo foi criado por uma divin-
dade em seis dias.

c) heterotrófica, seres primitivos eram muito simples para 
produzirem alimento.

d) geração espontânea, todos os ovos possuem princípio 
ativo que gera a vida.

e) autotrófica, os primeiros seres precisavam sintetizar ali-
mento, pois não existia alimento disponível.

13. Observe a imagem para responder à questão.

7ACTIVESTU
D
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A célula eucarionte (ilustrada na imagem) possui diversas 
organelas e cada uma delas tem uma função específica. 
As organelas mostradas na imagem desempenham as 
respectivas funções:

a) 1 – respiração celular; 2 – síntese de proteína e 3 – pro-
teção do material genético.

b) 1 – proteção do material genético; 2 – síntese de prote-
ína e 3 – digestão celular.

c) 1 – síntese de proteína; 2 – proteção do material gené-
tico e 3 – respiração celular.

d) 1 – síntese de lipídios; 2 – proteção do material genético 
e 3 – respiração celular.

e) 1 – proteção do material genético; 2 – secreção de pro-
teína e 3 – digestão celular.
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14. Leia o texto para responder à questão.

Por que a gente tem câimbra?
Você corre por quase duas horas e de repente eis que 

surge aquela dor lancinante na perna, o músculo da 
panturrilha repuxa e parece que o sofrimento nunca vai 
terminar, até que... a dor simplesmente vai embora, assim, 
do mesmo jeito que veio. “Aparentemente a câimbra não 
tem nenhuma função, só causa dor”, diz o médico e vice-
-presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exer-
cício e do Esporte, Jomar de Souza. Ela é uma contração 
involuntária do músculo para a qual a ciência não consegue 
definir uma causa ainda. Pode acometer qualquer músculo 
do corpo, mas “acontece principalmente na parte inferior, 
mais especificamente na panturrilha”, diz.

O médico diz que atualmente existem duas teorias mais 
aceitas sobre as causas da câimbra, embora nenhuma 
delas seja totalmente comprovada: A primeira sugere 
que a contração dos músculos ocorre pela desidratação, 
quando a pessoa faz muita atividade física sem repor 
principalmente água e minerais. A outra hipótese indica 
que a câimbra ocorre devido ao acúmulo de ácido lático 
nos músculos. O sujeito menos treinado acumularia mais 
ácido entre os músculos durante atividades físicas pesadas, 
isso causaria a dor.

Por que a gente tem câimbra? Disponível em: <http://revista 
galileu.globo.com/Revista/Common/0,,EMI121426-

17775,00-POR+QUE+A+GENTE+TEM+CAIMBRA.
html>. Acesso em: abr. 2017. Fragmento.

O ácido lático acumula nos músculos quando
a) existe um excesso de glicose no músculo.
b) falta glicose para produzir energia por meio aeróbio.
c) falta hidratação no músculo para a produção de energia.
d) o excesso de atividade física esgota o estoque de glicose.
e) falta oxigenação, mas o músculo ainda precisa produzir 

energia.

15. Leia o texto e responda à questão.

Dengue: desafios para uma vacina
A exposição Dengue: desafios para uma vacina é parte 

dos esforços do Instituto Butantan para combater essa 
doença em todas as suas formas. Produzir uma vacina 
contra a dengue e esclarecer a sociedade sobre o controle 
do mosquito Aedis aegypti são as metas do Butantan, que 
aplica a ciência e difunde seus benefícios por meio de ações 
amplas e complementares.

[...]
Dengue: desafios para uma vacina. Disponível em: <http:// 

www.butantan.gov.br/butantan/dengue/Paginas/default.
aspx>. Acesso em: 21 abr. 2017. Fragmento.

Uma vacina contra a dengue será composta por
a) anticorpos contra o vírus da dengue.
b) anticorpos contra a bactéria da dengue.
c) medicamentos que matam os vírus da dengue.
d) fragmentos de vírus da dengue ou vírus atenuados.
e) fragmentos de bactérias da dengue ou micróbios 

atenuados.

MATEMÁTICA

16. O primeiro dia de abril de 2017 é em um sábado. A pri-
meira segunda-feira de abril será no dia 3; a primeira 
quarta-feira será no dia 5, e assim por diante.
Considerando-se os números que representam as quin-
tas-feiras desse mês, pode-se montar uma fração que seja 
a geratriz de uma dízima periódica. Um exemplo da fração 
que pode ser montada nessas condições é

a) 27
6

b) 6
13

c) 5
19

d) 19
26

e) 30
23

17. Para que seja possível somar 4xy com 16x3y6z, o menor 
monômio que se deve multiplicar por 4xy é

a) xyz
b) x3y6z
c) x2y5z
d) 4
e) 4x3y6z

18. Um índice utilizado para verificar a distribuição de renda 
em uma região é dado pela relação:

F
x y
z x

=
−
+

2 5
3

Na tabela a seguir, estão representados os parâmetros x, 
y e z em dois anos consecutivos:
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Ano x y z
2015 8 3 20
2016 5 1 9

Sobre a diferença percentual de índice quando se rela-
ciona 2015 e 2016, pode-se dizer que houve

a) aumento de 53%.
b) diminuição de 53%.
c) aumento de 13%.
d) diminuição de 13%.
e) aumento de 15%.

19. Em um pentágono, os ângulos internos são diretamente 
proporcionais a 2, 3, 4, 4 e 5. Qual o polígono regular cujo 
ângulo interno tem mesma medida que o maior ângulo 
externo desse pentágono?

a) Pentágono
b) Hexágono
c) Heptágono
d) Eneágono
e) Decágono

20. Para cercar uma fazenda, o seu proprietário precisa saber 
o custo do metro linear da cerca. O custo do metro linear 
é dado pela razão entre o custo do metro de cerca e o 
perímetro do terreno.
Uma planta do terreno o descreve como um retângulo de 
lados: a4 + x – 2b4 por b4 – x, ambos positivos. Ao pesqui-
sar o metro da cerca que queria colocar em sua fazenda, 
o proprietário descobriu que o preço do metro variava 
pela relação 2a2 + 2b2, constantes a e b idênticas às que 
descrevem os lados do terreno.
A melhor expressão que descreve o custo do metro linear 
de cerca é

a) 2
2 2a b+

b) 1
( )a b+

c) 1
2x

d) 1
( ) ( )a b a b+ ⋅ −

e) 1
( )a b−

LINGUA PORTUGUESA

21. Leia o texto e responda à questão.

Dessas estadas no 179 da rua Direita e no seu anexo, a 
casa velha, é que guardo o maior número de recordações 
confusas de minha mais recuada infância. As primeiras, em 
companhia de Rosa, que saía me pajeando nas redondezas 
da casa. Uma venda na esquina da rua São Sebastião, em 
frente à casa do Jacob Becker, dentro de cuja escuridão 
cheirando a cachaça rutilavam, na prateleira, os bonequi-
nhos de açúcar cheios de licor. Três por um vintém. Eram 
róseos, estalavam nos dentes e deixavam correr a calda 
alcoolizada com gosto de anis. Gosto e cheiro. Era delicioso 
tê-los um pouco na boca, aos dois, aos três, aos quatro, 
para mastigá-los de repente e ficar inundado da deleitosa 
ambrosia, enquanto os dentes trituravam a areia fina do 
açúcar e misturavam-no ao licor que se engrossava e cor-
ria feito baba. Orgia. Às vezes a Rosa me levava ao largo 
do Riachuelo, parava um instante em cochichos com um 
soldado e ia me mostrar a mecânica. [...] Passava-se em 
frente à casa de tia Regina e era desagradável, quando tio 
Chiquinhorta estava na porta, beijar sua nodosa mão de 
longas unhas cheirando a rapé e a fumo de rolo. [...] Logo 
anoitecia. Caindo de sono, eu era levado pela Rosa, que, 
antes que acabassem de baixar as cortinas noturnas, me 
fazia repetir a mais linda oração que conheço.

NAVA, Pedro. Baú de ossos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012. Fragmento.

Com base na leitura do fragmento, conclui-se que a obra 
Baú de ossos, de Pedro Nava, é

a) um relato de memória.
b) um texto de divulgação científica.
c) uma entrevista.
d) uma narrativa de enigma.
e) uma resenha.

22. Os trechos a seguir foram extraídos da obra Clarissa, de 
Erico Verissimo (São Paulo: Companhia das Letras, 2005). 
Em qual deles há metáfora?

a) Nas portas das lojas de fazendas as pontas soltas das 
peças de seda voam como rútilas bandeiras.

b) As glicínias roxas espiam por cima do muro que separa o 
pátio da pensão do pátio da casa vizinha.

c) Clarissa sorve o último gole de café, lambe a ponta dos 
dedos lambuzados de mel e olha o relógio: sete e vinte.

d) Na varanda o relógio de pêndulo bate sete horas. Amaro 
veste o casaco e prepara-se para descer.

e) No jardim as flores flamejam. O canteiro das margaridas 
é uma chama dourada que dói nos olhos.
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23. Em qual dos fragmentos a seguir há um predicado 
verbo-nominal?

a) Alguém era feliz no mundo, naquela quarta-feira, no dia 
seguinte ao da implosão das torres nova-iorquinas.

BRANDÃO, Ignácio de Loyola. A jovem e a vida por vir. In: 
Crônicas para jovens. São Paulo: Global, 2015. Fragmento.

b) Andava Dom Bosco preocupado com a criação dum vica-
riato e duma prefeitura apostólica na Patagônia.

LOBATO, Monteiro. Dom Bosco e o petróleo. In: Na 
antevéspera. São Paulo: Globo Livros, 2008. Fragmento.

c) Na companhia de uns profissionais, o casal chegou 
desanimado.

SANCHES NETO, Miguel. Um amor anarquista. 3. 
ed. Rio de Janeiro: Record, 2008. Fragmento.

d) O doutor dormia na sua rede mais nova, rede das visitas.
VASCONCELOS, José Mauro de. Rosinha, minha canoa. 
São Paulo: Melhoramentos, 2013, e-book. Fragmento.

e) Seu Marcílio não estava atrás do balcão da farmácia.
NAVES, Rodrigo. A calma dos dias. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2014. Fragmento.

24. Leia o texto e responda à questão.

Cheguei à chácara do Sr. Duarte à uma hora da tarde.
A família estava na maior aflição. A menina ardia em 

febre desde a véspera, queixando-se de fortes pontadas 
sobre o coração. Todos os sintomas pareciam indicar uma 
afecção pulmonar.

No aposento reinava uma frouxa claridade que mal 
deixava distinguir os objetos. Emília prostrada no leito, 
sob as coberturas de lã, parecia inteiramente sopitada no 
letargo da febre. Sua tia, D. Leocádia, que fazia-lhe agora 
as vezes de mãe, estava sentada à cabeceira.

─ Minha senhora, disse eu, é necessário auscultar-lhe 
o peito.

─ Então, Sr. Doutor, aproveite enquanto ela dorme. Se 
acordar, nada a fará consentir.

[...]
ALENCAR, José de. Diva. Rio de Janeiro: Obliq Press, 2013. Fragmento.

No trecho extraído da obra Diva, de José de Alencar, entre 
os termos destacados, é aposto

a) A menina.
b) No aposento.
c) D. Leocádia.
d) Minha senhora.
e) Sr. Doutor.

25. Os trechos a seguir foram extraídos da obra Amar, verbo 
intransitivo, de Mário de Andrade. Em qual alternativa o 
uso da próclise é obrigatório?

a) Aldinha me deu uma dentada!
b) Carlos me preocupa...

c) Me dá um beijo!
d) Não me aperte assim!
e) Você me perturba, menino!

ARTE

26. Observe as imagens e responda ao que se pede.
Imagem I

Anunciação aos pastores, 
c. 1000. Iluminura.

Imagem II

SAN
TA M

ARIA D
ELLE G

RAZIE

Leonardo da Vinci. A última 
ceia, 1495-8. Afresco.

Sobre as imagens observadas, é correto afirmar que
a) os suportes para a realização das obras são semelhantes.
b) as obras pertencem ao mesmo período.
c) o elemento que as diferencia é a perspectiva.
d) as figuras não apresentam volume.
e) os temas retratam o cotidiano de cada período.
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27. Observe a imagem e responda à questão.

Melancolia e mistério de uma 
estrada, 1914. Óleo sobre tela.

O autor da obra apresentada fez parte do movimento 
surgido na França em 1920. Os seus representantes 
interessavam-se pela psicologia e pintavam os universos 
desconhecidos da mente, do sonho e do irracional; trans-
grediram a perspectiva clássica, criando a perspectiva 
irreal ou imaginária. Qual é o autor da obra Melancolia e 
mistério e o movimento artístico a que pertence?

a) Edgar Degas – Expressionismo
b) Tommaso di Giovanni Masaccio – Barroco
c) Filippo Brunelleschi – Gótico
d) Giorgio De Chirico – Surrealismo
e) Maurits Cornelius Escher – Abstracionismo

28. Analise com atenção as imagens I, II e II.
Imagem I

Meindert Hobbema. Alameda em 
Middelharnis, 1689. Óleo sobre tela.

Imagem II

Tommaso di Giovanni Masaccio. A 
trindade, c. 1426-28. Afresco.

Imagem III

Duccio di Buoninsegna. Maestá: 
Madona no trono entre anjos e santos 
(detalhe), 1308-11. Pintura em painel.

Qual alternativa apresenta a(s) obra(s) que se utiliza(m) do 
recurso da perspectiva para criar a ilusão de profundidade?

a) Somente a imagem 1
b) Somente a imagem 3
c) Somente as imagens 1 e 3
d) Somente as imagens 2 e 3
e) Somente as imagens 1 e 2
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29. No final do século XIX, surgiu na França um movimento artístico que revolucionou a pintura e deu início às grandes ten-
dências artísticas do século XX. Os artistas desse movimento se rebelaram com a arte acadêmica e criaram temas próprios, 
pintavam ao ar livre, captavam as muitas variações e sensações da luz solar e as condições climáticas do momento, utiliza-
ram os recursos da perspectiva tonal ou atmosférica, que consiste em usar cores mais claras para trabalhar os planos mais 
ao fundo para criar a ilusão de profundidade. Como ficou conhecido esse movimento artístico?

a) Cubismo
b) Impressionismo
c) Fauvismo
d) Futurismo
e) Expressionismo

30. Leia as afirmativas a seguir sobre perspectiva:

1. (  ) Uma representação em perspectiva deve ter somente um ponto de fuga.
2. (  ) O tratado matemático sobre perspectiva foi escrito por Leonardo da Vinci.
3. (  ) Anamorfose é a arte de representar a deformação de uma imagem aplicando uma forma extrema de perspectiva.
4. (  ) A perspectiva foi um recurso usado somente pelos artistas da Renascença.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das assertivas verdadeira(s) (V) e as falsa(s) (F).
a) 1 – V; 2 – F; 3 – V; 4 – V
b) 1 – F; 2 – V; 3 – V; 4 – F
c) 1 – V; 2 – F; 3 – F; 4 – V
d) 1 – F; 2 – F; 3 – V; 4 – V
e) 1 – V; 2 – F; 3 – V; 4 – F
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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