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INSTRUÇÕES

Para a realização das provas, você recebeu este Caderno de Questões, uma Folha de Respostas para 
as Provas Objetivas e uma Folha de Resposta destinada à Redação.

1.  Caderno de Questões
• Verifi que se este Caderno de Questões contém as seguintes provas:
 Prova I:  PORTUGUÊS  —  Questões de  01 a 35
 Prova II:  MATEMÁTICA  —  Questões de 36 a 60
 Prova de REDAÇÃO

• Qualquer irregularidade constatada neste Caderno de Questões deve ser imediatamente comunicada ao 
fi scal de sala.

• Nas Provas Objetivas você encontra apenas um tipo de questão: objetiva de múltipla escolha, com
5 opções (A, B, C ,D , E).

• Cada questão apresenta apenas uma alternativa correta. Identifi que-a e marque a letra correspondente 
na Folha de Respostas.

2.  Folhas de Respostas
• A Folha de Respostas das Provas Objetivas e a Folha de Resposta da Redação são pré-identifi cadas. 

Confi ra os dados registrados nos cabeçalhos e assine-os com caneta esferográfi ca de TINTA PRETA, sem 
ultrapassar o espaço próprio.

• NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO SUJE, NÃO RASURE ESSAS FOLHAS DE RESPOSTAS.

• Na Folha de Respostas destinada às Provas Objetivas, a marcação da resposta deve ser feita
preenchendo-se o espaço correspondente com caneta esferográfi ca de TINTA PRETA. Não ultrapasse o 
espaço reservado para esse fi m.

• O tempo disponível para a realização das provas e o preenchimento das Folhas de Respostas é de 
4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.
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ESTAS PROVAS DEVEM SER RESPONDIDAS PELOS CANDIDATOS AOS CURSOS 
DE GRADUAÇÃO NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA.

 • LICENCIATURA EM DANÇA

 • TECNOLOGIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

 • BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
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Questão 02
A relação espacial e temporal em que a narrativa ocorre está evidenciada no fragmento transcrito na 
alternativa
A) “Na calçada da Manoel Dias da Silva, enquanto aguardávamos a agência do banco abrir” (l. 1).
B) “– Nem sempre se pode programar o futuro.” (l. 3).

PROVA I — PORTUGUÊS

QUESTÕES de 01 a 35        
INSTRUÇÃO: 
Para responder às questões de 01 a 35, identifi que apenas uma alternativa correta e 
marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
QUESTÕES de 01 a 06
TEXTO: 
   Cajá, Mangaba, Siriguela, Graviola, Coco e Amendoim

  Na calçada da Manoel Dias da Silva, enquanto aguardávamos a agência do banco abrir, 
 sem mais o que fazer para passar o tempo, alguns integrantes da fi la iniciam um debate fi losófi co:
  − Nem sempre se pode programar o futuro. Eventualmente é preciso esperar − pondera o 
 obstetra.
5 –  − Só sei que a vida vai deixando marcas, manchas que não conseguimos apagar – lamenta 
 a dona da lavanderia.
  − Às vezes é chapa quente... – adverte a funcionária da lanchonete.
  − E às vezes é estupidamente gelada – completa o garçom do bar.
  − O eterno sobe e desce está no cerne da humanidade – infere o ascensorista.
10 –  − A existência não passa de uma sequência interminável de furos e remendos – advoga o
 borracheiro.
  − Quebro, logo existo – considera o ortopedista.
  − É preciso buscar compreendê-la em profundidade – aconselha o cavador de poços
 artesianos.
15 –  − Mesmo assim, muitas vezes, não faz qualquer sentido – argumenta o orientador de
 trânsito.
  − Apesar de tudo, a vida é cheia de sabores. Vale a pena experimentar! – arremata Seu 
 Moreira, o velho vendedor de sorvetes que ia passando com sua clássica caixa de metal. 
  Então nos esquecemos, por alguns minutos, da abertura da agência bancária, para 
20 – formar nova fi la junto ao sorveteiro – tem de quê?
ZALES, M. Cajá, Mangaba, Siriguela, Graviola, Coco e Amendoim. Crônicas Hipermodernas. Salvador: Fundação 
Gregório de Matos, 2015. p. 74. (Coleção Selo Literário João Ubaldo Ribeiro)
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Questão 01
Sobre o texto, é correto afi rmar:
A) Mostra o homem como um ser complexo em situação de difi culdade de comunicação.
B) Caracteriza-se por apresentar diferentes visões da vida por meio de uma pluralidade de vozes.
C) Apresenta o ser humano como um elemento que age de acordo com o que seu semelhante impõe.
D) Usa a individualização das falas das personagens como um recurso textual que torna a narrativa
     dramática.
E) Revela, por meio da ausência de formas pronominais de primeira pessoa, o enunciador como mero
    observador, distanciado da ação textual.
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Questão 04
O último parágrafo do texto é fi nalizado com um questionamento que
A) está respondido no que o antecede.
B) busca uma resposta fi losófi ca de cada um dos leitores.
C) estabelece conexão de sentido com o título da narrativa.
D) constitui o pensamento do orientador de trânsito, ao dizer que a vida “muitas vezes não faz qualquer 
     sentido” (l. 15).
E) não visa ser respondido, pois não tem como objetivo obter alguma informação, visto tratar-se de uma 
     pergunta retórica.
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Questão 05
O termo de relação que expressa uma concessão está presente no fragmento transcrito na alternativa
A) “sem mais o que fazer para passar o tempo, alguns integrantes da fi la iniciam um debate fi losófi co”
     (l. 2).
B) “– Só sei que a vida vai deixando marcas, manchas que não conseguimos apagar” (l. 5).
C) “– Quebro, logo existo – considera o ortopedista.” (l. 12).
D) “– Mesmo assim, muitas vezes, não faz qualquer sentido” (l. 15).
E) “Então nos esquecemos, por alguns minutos, da abertura da agência bancária” (l. 19).

QUESTÕES de 07 a 09
TEXTO:
     QUADRILHA
   João amava Teresa que amava Raimundo
   que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
   que não amava ninguém.
   João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,
  5 – Raimundo morreu de desastre, Maria fi cou para tia,
   Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
   que não tinha entrado na história.
ANDRADE, C. D. de. Quadrilha. Obra Completa. São Paulo: Aguilar, 1964. p. 69.

C) “– Só sei que a vida vai deixando marcas, manchas que não conseguimos apagar” (l. 5).
D) “– O eterno sobe e desce está no cerne da humanidade” (l. 9).
E) “– A existência não passa de uma sequência interminável de furos e remendos” (l. 10).

Questão 03
Para a composição do texto em foco, a autora
A) utiliza-se do recurso da intertextualidade, pois recorre a outros textos que propiciam a construção de 
     novos sentidos em uma nova situação de comunicação.
B) destaca que o conhecimento das coisas do mundo deve ser ativado no processo de compreender, 
     viver e pensar em um mundo diferente do seu.
C) dispensa a coerência textual, quando o nível sequencial da narrativa é composto de rupturas, de 
     digressões.
D) apresenta polifonia de vozes em que os sujeitos têm traços sociológicos e ideológicos distintos.
E) não separa a intervenção da voz do narrador da fala da personagem interventora.

Questão 06
A alternativa em que o termo transcrito apresenta signifi cado idêntico a “pondera” (l. 3) no contexto da 
frase é a
A) “lamenta” (l. 5).   C) “completa” (l. 8).   E) “argumenta” (l. 15).
B) “adverte” (l. 7).   D) “advoga” (l. 10).
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Questão 09
Nos versos drummondianos, fi ca evidente
A) a possibilidade amorosa dos pares.
B) o amor de J. Pinto Fernandes por Lili.
C) a dissimulação do elemento masculino.
D) a vinculação de ações que envolvem as personagens nos versos fi nais.
E) o verbo “amar” como motor de ação para todos os sujeitos da primeira parte. (v. 1-3).

QUESTÕES de 10 a 16
TEXTO:
  Tanto que tenho falado, tanto que tenho escrito – como não imaginar que, sem querer, feri
 alguém? Às vezes sinto, numa pessoa que acabo de conhecer, uma hostilidade surda, ou uma
 reticência de mágoas. Imprudente ofício é este, de viver em voz alta.
  Às vezes, também a gente tem o consolo de saber que alguma coisa que disse por acaso
5 – ajudou alguém a se reconciliar consigo mesmo ou com a sua vida de cada dia; a sonhar um
 pouco, a sentir uma vontade de fazer alguma coisa boa.
  Agora sei que outro dia eu disse uma palavra que fez bem a alguém. Nunca saberei que
 palavra foi; deve ter sido alguma frase espontânea e distraída que eu disse com naturalidade 
 porque senti no momento – e depois esqueci.
10 –  Tenho uma amiga que certa vez ganhou um canário, e o canário não cantava. Deram-lhe 
 receitas para fazer o canário cantar; que falasse com ele, cantarolasse, batesse alguma coisa ao 
 piano; que pusesse a gaiola perto quando trabalhasse em sua máquina de costura; que arranjasse 
 para lhe fazer companhia, algum tempo, outro canário cantador; até mesmo que ligasse o rádio 
 um pouco alto durante uma transmissão de jogo de futebol... mas o canário não cantava.
15 –  Um dia a minha amiga estava sozinha em casa, distraída, e assobiou uma pequena frase
 melódica de Beethoven – e o canário começou a cantar alegremente. Haveria alguma secreta
 ligação entre a alma do velho artista morto e o pequeno pássaro cor de ouro?
  Alguma coisa que eu disse distraído – talvez palavras de algum poeta antigo – foi despertar
 melodias esquecidas dentro da alma de alguém. Foi como se a gente soubesse que, de repente,
20 – num reino muito distante, uma princesa muito triste tivesse sorrido. E isso fi zesse bem ao coração 
 do povo; iluminasse um pouco as suas pobres choupanas e as suas remotas esperanças.
BRAGA, R. A palavra. Crônicas escolhidas. Rio de Janeiro: Edições Best Bolso, 2011, p. 425-426. 

Questão 08
No poema em foco,
A) alguns gestos poéticos de encontro, de possibilidade amorosa, podem ser identifi cados.
B) Lili é o ponto de convergência dos componentes expressivos da primeira parte do texto.
C) o elemento unifi cador dos versos 4 e 5  é a separação.
D) o amor só se concretiza, reciprocamente, em um par.
E) a linguagem hiperbólica é constante.

Questão 07
O texto de Carlos Drummond, Quadrilha, registra uma linguagem informal, e nele se observa, como 
marca da oralidade,
A) o esquema métrico irregular.  D) o fato de ser uma composição narrativa breve.
B) a repetição exaustiva de palavras.  E) a utilização de nomes próprios de personagens.
C) o caráter descritivo de seus registros.
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Questão 10
Rubem Braga, um dos maiores cronistas brasileiros do século XX, ao afi rmar que “Imprudente ofício é 
este, de viver em voz alta.” (l. 3),
A) revela, ao mesmo tempo, o seu ofício de escritor e a consciência de que pode desagradar, às vezes.
B) propõe a valorização da literatura oral como uma concorrente do texto escrito de maior valor autoral.
C) sugere que a comunicação verbal oral possui uma densidade comunicativa perigosa. 
D) assume uma condição de escritor cujo cinismo predomina em seus escritos.
E) considera a sua arte algo incômodo por provocar distorções semânticas. 

Questão 12
Sobre o canto do canário e “uma palavra [do cronista] que fez bem a alguém” (l. 7), é correto afi rmar:
A) Ambas as ações acontecem de forma espontânea e descontraída.
B) Os dois fatos devem ser esquecidos, posto que são destituídos de um sentido idêntico.
C) São duas situações de comunicação que podem ser consideradas de intertextualidade, contudo uma 
     exclui a outra.
D) O modo inesperado como o canto do pássaro ocorre é motivo para o cronista rever a construção de 
     sentido de seu texto.
E) A palavra pode machucar uma pessoa ou pode tocá-la de forma positiva, enquanto o canto do pássaro 
    é de signifi cação restrita, sem maiores consequências. 

Questão 11
Entre o primeiro e o segundo parágrafos do texto, o elemento de coesão “também” (l. 3) estabelece, 
entre os dois, uma relação de
A) comparação.
B) condição.
C) igualdade.
D) contraste.
E) adição. 

Questão 13
O recurso de linguagem que contribui para estabelecer uma relação de oposição está explícito em
A) “Tanto que tenho falado, tanto que tenho escrito” (l. 1). 
B) “Imprudente ofício é este, de viver em voz alta.” (l. 3).
C) “Nunca saberei que palavra foi; deve ter sido alguma frase espontânea e distraída” (l. 7-8).
D) “Deram-lhe receitas para fazer o canário cantar; [...] mas o canário não cantava” (l. 10-14).
E) “Foi como se a gente soubesse que, de repente, num reino muito distante, uma princesa muito triste
      tivesse sorrido.” (l. 19-20).

Questão 14
O texto constitui uma narrativa que, na sua produção de sentido, exclui o que se afi rma na alternativa
A) Apresenta um processo de idealização da palavra, uma postura particular no ato de escrever.
B) Faz uma analogia entre a motivação do seu ofício de “viver em voz alta” e a do canto do pássaro.
C) Revela descompromisso com a realidade social, ao não se referir a um reino específi co nem a uma
     determinada princesa.
D) Destaca que a palavra é capaz de abrir as portas da imaginação, de reconstituir lembranças de uma 
     infância povoada de sonhos e fantasias.
E) Vê a natureza artística do som da melodia de Beethoven, a palavra do cronista e o canto do canário
     como coisas que exercem a mesma função.
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Questão 15
Na produção de sentido do texto, está correto o que se afi rma na alternativa
A) A produção textual em destaque privilegia o uso de palavras ou expressões de valor referencial. 
B) A estrutura sequencial da narrativa obedece a uma temporalidade linear rígida.
C) O par “Tanto ... tanto” (l. 1) tem valor argumentativo e qualifi cativo. 
D) Os operadores argumentativos “e” (l. 10) e “E” (l. 20) equivalem-se semanticamente.
E) As formas verbais no subjuntivo, no parágrafo fi nal, expressam uma possibilidade de transformação 
    de uma realidade desfavorável para uma favorável.

QUESTÕES de 17 a 20
TEXTO:
  Muita gente pode ser feliz sem que seu modo de vida e sua visão do mundo sejam 
 aprovados, em termos gerais, pelas pessoas de seu círculo social e, particularmente, por aquelas 
 com quem vive. Uma peculiaridade das comunidades modernas é que estão divididas em 
 setores muito diferentes entre si, no que diz respeito a questões de moral e de crenças. Isso
5 – começou com a reforma, ou talvez com o Renascimento, e veio se acentuando desde então.
 Havia protestantes e católicos que tinham diferenças não apenas em questões de teologia, mas 
 também em muitas situações de ordem prática. Havia aristocratas que se permitiam atitudes que
 não eram toleradas entre a burguesia. Depois, houve libertários e livres-pensadores que não
 aceitavam a imposição de um culto religioso.
10 –  Em outros tempos – e em todo o âmbito do continente europeu – existe uma profunda
 divisão entre socialistas e não socialistas, que não só afeta a política, como também quase todos 
 os aspectos da vida. Nos países de fala inglesa, as divisões são numerosíssimas. Em alguns
 setores, a arte é admirada e, em outros, considerada diabólica, sobretudo se for moderna.
BERTRAND, R. A conquista da felicidade. Tradução Luiz Guerra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 80. Tradução 
de: The conquest of happiness.

Questão 17
Sobre o texto, é correto afi rmar:
A) As divergências entre cristãos, no século XVI, restringiam-se a questões teológicas. 
B) As formas múltiplas de pensar constituem uma marca da modernidade.
C) O reconhecimento social é determinante na promoção da felicidade. 
D) O livre-pensar vem sendo combatido na sociedade contemporânea. 
E) A reação à moral religiosa teve início e esgotou-se no passado.

Questão 16
A alternativa em cujo fragmento transcrito o processo verbal ocorre apenas no tempo pretérito é a
A) “Às vezes sinto, numa pessoa que acabo de conhecer, uma hostilidade surda” (l. 2).
B) “Imprudente ofício é este, de viver em voz alta.” (l. 3). 
C) “Agora sei que outro dia eu disse uma palavra que fez bem a alguém.” (l. 7).
D) “Tenho uma amiga que certa vez ganhou um canário, e o canário não cantava.” (l. 10).
E) “Um dia a minha amiga estava sozinha em casa, distraída, e assobiou uma pequena frase melódica 
     de Beethoven – e o canário começou a cantar alegremente.” (l. 15-16).

Questão 18
No texto,
A) os vocábulos “Muita”, em “Muita gente” (l.1), e “muito”, em “muito diferentes” (l. 4), são elementos
    linguísticos intensifi cadores.
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B) o termo “no que diz respeito” (l. 4) pode ser substituído por acerca de, mantendo-se a coesão
     semântica.
C) a expressão “desde então” (l. 5) equivale semanticamente a cada vez mais.
D) a declaração “que se permitiam atitudes” (l. 7) denota autoconcessão. 
E) o segmento frasal “quase todos” (l. 11) expressa uma generalização.

Questão 20
“Em alguns setores, a arte é admirada e, em outros, considerada diabólica, sobretudo se for moderna.” 
(l. 12-13)
O período em destaque contém um pensamento
A) esteticamente conservador.
B) marcado pela contradição.
C) questionador da função da arte.
D) conciliador do ponto de vista moral.
E) ancorado em questões de ordem prática.

Questão 19
“Muita gente pode ser feliz sem que seu modo de vida e sua visão do mundo sejam aprovados” (l. 1-2)
A expressão em negrito estabelece uma relação de
A) concessão.    C) condição.   E) modo. 
B) fi nalidade.    D) causa.

QUESTÕES de 21 a 24
TEXTO:
  Numa sociedade de credo igualitário, cuja unidade social básica é o indivíduo (ou o 
 cidadão), a escolha capaz de estabelecer a hierarquia, o privilégio e o primado da relação seria 
 teoricamente impossível: seria um real contrassenso social e moral. Afi nal, todos são iguais 
 perante a lei e a sociedade. Mas como se pode passar da igualdade moral e legal para uma 
5 – prática desigual e efetivamente hierarquizada? A pergunta foi (e ainda é) um fantasma a 
 assombrar todos os que teorizaram sobre a igualdade e o individualismo nas sociedades de 
 mercado onde a cidadania se demarca pelos direitos universais. Mas basta realizar uma 
 sociologia do convite para ver que, ao lado da ideologia do mérito, ela acaba por permitir a 
 discriminação, recriando o privilégio e a hierarquia. De fato, diria até mesmo que é precisamente 
10 – por se ter consciência da igualdade como ideia fundamental no conceito de cidadania que a 
 implementação do convite como mecanismo de discriminação social e política passa a ser tão 
 criteriosa e importante nos Estados Unidos e em outras sociedades igualitárias.
DaMATTA, R. A casa & a rua. 5.ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1997. p. 71.

Questão 21 
Tem comprovação no texto o que se afi rma na alternativa
A) O componente etário é um fator necessário à defi nição do ser cidadão.
B) O ser cidadão é uma função imprescindível na construção das múltiplas identidades sociais.
C) A concepção de cidadania como um papel de caráter ambíguo comporta atitudes paradoxais.
D) A noção de cidadania tem sido considerada algo natural e presente em todas as sociedades.
E) A existência de um distanciamento entre a ideia de cidadania como papel social ligado à igualdade de 
    todos e a prática social é cada vez mais evidente.

Questão 22
A alternativa em que a declaração sobre o vocábulo ou os vocábulos transcritos está correta é a
A) O termo “cuja” (l. 1) tem como referente “unidade social básica” (l. 1).
B) O uso da forma verbal “seria” (l. 2) produz uma contradição na argumentação utilizada pelo autor.
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Questão 24
O trecho “por se ter consciência da igualdade como ideia fundamental no conceito de cidadania” (l. 10) 
expressa
A) causa.   C) fi nalidade.    E) proporcionalidade.
B) condição.   D) consequência.

Questão 23
O vocábulo “precisamente” (l. 9), no contexto em que está inserido, denota
A) modo.   C) exatidão.     E) explicação.
B) inclusão.   D) ratifi cação.

QUESTÕES 25 e 26
TEXTO:
  É necessário que sejamos capazes de olhar os fatos, perceber o que está acontecendo 
 e não ter uma avaliação apressada, movida tão somente pelo calor da situação. Existe uma frase 
 antiga na Filosofi a que gosto sempre de repetir: “Quem menos sabe da água é o peixe”. Porque 
 o peixe está mergulhado naquela circunstância e precisaria, para enxergar melhor o que está 
5 – vivendo, afastar-se um pouco dali para ter uma percepção mais seletiva e mais crítica. Afi nal de 
 contas, a proximidade dos fatos obscurece bastante a análise.
CORTELLA, M. S. Visão Crítica. Pensar bem nos faz bem!: Pequenas refl exões sobre grandes temas. 3: fé, sabedoria, 
conhecimento e formação. Petrópolis; Rio de Janeiro: Vozes, 2015. p.13.

Questão 25
O texto evidencia
A) a defesa de uma participação emocional na vida cotidiana para melhor compreendê-la.
B) uma crítica aos indivíduos que se mostram alienados em relação aos fatos do seu entorno. 
C) a importância de se estar próximo e atento aos fatos do cotidiano para discuti-los com precisão.
D) a necessidade de um distanciamento crítico em relação aos fatos na formulação de uma análise.
E) a rejeição ao uso de toda e qualquer experiência pessoal no processo de análise de uma realidade.

Questão 26
A locução “Afi nal de contas” (l. 5-6) denota
A) ênfase.    C) conclusão.    E) explicação.
B) exclusão.   D) retifi cação.

C) A vinculação do raciocínio exposto a uma perspectiva histórica é observável no segmento frasal “A
    pergunta foi (e ainda é)” (l. 5).
D) A locução “De fato” (l. 9), se for retirada da frase, provocará mudança de sentido do pensamento
    exposto.
E) O termo “até mesmo” (l. 9) confere à ideia expressa no período o sentido de dúvida.

QUESTÕES 27 e 28
TEXTO:

LAVADO, J. S. (QUINO). Toda Mafalda. Tradução Andrea Stahel M. da Silva et al. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 
p. 172. Tradução de: Toda a Mafalda.
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Questão 28
Pelo contexto da tira, é correto afi rmar:
A) O registro de linguagem ocorre no padrão culto. 
B) O termo “Superfl uosidades” equivale a Indispensáveis.
C) A comunicação entre as personagens se estabelece pelas linguagens verbal e não verbal.
D) O uso da vírgula, no terceiro quadrinho, é  facultativo atendendo ao padrão gramatical do texto escrito.
E) O humor característico dessa tipologia textual está no fato de as personagens serem crianças
      precoces.

Questão 27
A tira de Quino, pai da personagem Mafalda, tem uma função questionadora de certos costumes.
Nos quadrinhos, Mafalda
A) tenta convencer seu colega (Manolito) de que a fascinação pelo dinheiro é uma coisa supérfl ua.
B) aparece como um ser questionador em relação a um interlocutor que é obcecado pelos bens materiais.
C) faz um questionamento a que o menino não sabe responder, inibido pela expressão irritada do seu 
     rosto.
D) se decepciona com a postura de alguém que tem o hábito de armazenar conhecimentos contraculturais.
E) mostra-se como uma garota que age de forma descontrolada e consegue impor o seu pensamento 
     a pessoa com quem fala.

QUESTÕES 29 e 30 
TEXTO:
   Versos de Natal

  ESPELHO, amigo verdadeiro,
  Tu refl etes as minhas rugas,
  Os meus cabelos brancos,
  Os meus olhos míopes e cansados.
 5 – Espelho, amigo verdadeiro,
  Mestre do realismo exato e minucioso.
  Obrigado, obrigado!
  Mas se fosses mágico,
  Penetrarias até ao fundo desse homem triste.
 10 – Descobririas o menino que sustenta esse homem,
  O menino que não quer morrer,
  Que não morrerá senão comigo,
  O menino que todos os anos na véspera do Natal
  Pensa ainda em pôr os seus chinelinhos atrás da porta.
BANDEIRA, M. Versos de Natal. Antologia Poética. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1961. p. 116-117.

Questão 29
O poema de Bandeira apresenta
A) a infância do eu poético como a matriz de uma personalidade insensível ao adulto envelhecido.
B) um sujeito lírico idoso que convive com o seu “eu” infantil numa relação de rupturas e afi nidades.
C) o estranhamento do eu lírico, visto que a sua infância foi revestida de desejos não concretizados.
D) a verdade do sujeito poético, revelada pelo espelho, intercortada de aceitação e angústia existencial.
E) a resignação sábia da velhice, na primeira parte, e, na segunda, o onírico, o suprarreal, a interioridade 
    que o espelho não revela.
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Questão 30
Quanto ao aspecto formal, está correto o que se afi rma na alternativa
A) A fi nalidade das vírgulas do primeiro verso e do sétimo é destacar termos que exercem a mesma 
     função sintática.
B) As vírgulas presentes nos versos dois e três e o ponto do verso quatro destacam a visão fragmentada 
    da aparência do sujeito lírico que se observa.
C) O uso da exclamação no sétimo verso explicita uma avaliação irônica da imagem revelada pelo 
     espelho.
D) A enumeração metonímica que aparece na primeira parte do poema revela uma aparência em
     desacordo com a inexorabilidade do tempo.
E) A conjunção adversativa que abre a segunda parte do poema introduz uma realidade que é a antítese 
     do mundo onírico do sujeito lírico.

QUESTÕES de 31 a 35
TEXTO:
  Predomina em nossa cultura, ainda fortemente patriarcal, uma forma binária de dotação
 de valores, em que pares de opostos defi nem os lugares dos sujeitos. Essa maneira de
 classifi cação atribui valores positivos e negativos às diferenças, estabelecendo assim lugares
 hierarquizados de poder. Pensamos em termos de categorias dualistas que têm por fi nalidade
5 – regular as relações de poder.
  Alguns dos sem-números de pares de opostos são: homem/mulher, superior/inferior,
 incluído/excluído, poderoso/submetido, forte/fraco, heterossexual/homossexual, masculino/
 feminino, certo/errado, e assim por diante.
  A ingerência social sobre a sexualidade, o comportamento e o corpo feminino é de caráter 
10 – moral e regulatório e se dá inserida nessa formulação binária em que mulheres “naturalmente”
 devem ser orientadas e protegidas, dada sua condição de “maior fragilidade”. Devem, portanto, 
 submeter-se à lei do patriarcado, obedecendo ao desejo masculino.
  Nessa lógica, o desejo da mulher de ser objeto do desejo masculino compreende-se
 como movimento de ilusão de saída do lugar de exclusão e submetimento. De maneira perversa, 
15 – podemos entender a inversão na quase totalidade dos casos de estupros, em que fi ca a cargo
 da vítima provar sua inocência como possível incitadora do ato que a brutaliza.
MUSZKAT, S. A violência de todos nós. mente/cérebro. ed. n. 282, São Paulo: Segmento, p.16, jul. 2016.

Questão 31
Ultrapassa uma compreensão coerente com o conteúdo expresso no texto o que se afi rma na alternativa
A) A violência familiar subtrai à mulher sua condição de agente.
B) Ambos os elementos, na sociedade contemporânea, submetem-se a uma sexualidade socialmente
     determinada.
C) A fi gura feminina, que anseia por se tornar desejada pelo sexo oposto, na verdade continua na condição 
    de ser subjugado.
D) A subjugação da mulher pelo homem expressa um mecanismo de afi rmação de uma pretensa
     superioridade masculina. 
E) O conservadorismo moral, fundamentado em resquícios patriarcais, promove a hierarquização do
     poder no âmbito das diferenças de gênero.
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Questão 32
O primeiro período do texto evidencia
A) uma forma de regulação social.
B) uma crítica fundamentada em valores religiosos. 
C) uma realidade marcada pela uniformidade social.
D) um processo de ruptura entre presente e passado.
E) a construção de uma escala de valores limitada e circunscrita a um espaço social restrito.

Questão 34
Em “Alguns dos sem-números de pares de opostos” (l. 6), o termo em negrito indica
A) restrição. 
B) incerteza.
C) prognóstico.
D) generalização.
E) indeterminação.

Questão 33
“Predomina em nossa cultura, ainda fortemente patriarcal” (l.1)
A palavra em destaque denota
A) simultaneidade. 
B) intensidade.
C) concessão. 
D) tempo.
E) modo.

Questão 35
A expressão “dada sua condição de” (l. 11) – no contexto frasal em que se encontra – equivale a
A) a fi m de.
B) em virtude de.
C) ainda que sua. 
D) em prol de sua.
E) conforme a sua. 
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Questão 36
 Toda manhã, ao entrar em seu carro para ir ao trabalho, um contador sempre anota a 
quilometragem indicada no hodômetro do painel do veículo. Na última segunda feira, o instrumento 
indicava 15951 quilômetros. Ele percebeu que esse número era um palíndromo, ou seja, sua leitura da 
esquerda para a direita ou, ao contrário, coincidia.
Assim, ele decide prestar atenção quando esse fenômeno irá acontecer novamente nesse hodômetro. 
Dois dias depois, ele nota, pela primeira vez, o surgimento de um novo palíndromo.
Nessas condições, pode-se afi rmar que a distância percorrida, em quilômetros,  durante o surgimento 
desses dois palíndromos foi igual a

 A) 100  B) 105  C) 110  D) 115  E) 120

Questão 37
 Uma aluna de dança tem, em seu closet, uma gaveta exclusiva para guardar suas polainas 
(meias que servem para aquecer os tornozelos). Porém todas elas estão misturadas. Ela sabe que são 
4 vermelhas, 2 roxas, 2 verdes, 4 pretas, 4 amarelas e 6 brancas. 
À noite, houve uma queda de energia. Seu quarto está completamente escuro e ela não dispõe de uma 
lanterna para iluminar o ambiente.
Com base nessas informações, o número mínimo de polainas que ela terá de tirar da gaveta para ter 
certeza de que, pelo menos, duas sejam da mesma cor é 

 A) 6  B) 7  C) 8  D) 9  E) 10

Questão 38
 Durante um ensaio para uma apresentação de dança, o coreógrafo pediu que os dançarinos 
formassem livremente dois grupos: um à direita e outro à esquerda do palco. Depois de separados, o 
coreógrafo percebeu o seguinte:
•Se um dos dançarinos do grupo da esquerda trocasse de grupo, haveria o dobro de pessoas no grupo    
 da direita em relação ao da esquerda;
•Se apenas um dançarino do grupo da direita trocasse de grupo, os dois grupos teriam o mesmo número 
 de pessoas.
Desse modo, o total de dançarinos presentes no palco durante esse ensaio é igual a
 A) 12  B) 14  C) 16  D) 18  E) 20

PROVA II — MATEMÁTICA

QUESTÕES de 36 a 60        

UFBA – 2016 – EAD – Matemática

RASCUNHO

INSTRUÇÃO: 
Para responder às questões de 36 a 60, identifi que apenas uma alternativa correta e 
marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
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Questão 41
 Durante uma inspeção em um canteiro de obras, um Técnico em Segurança do Trabalho verifi ca 
que um tanque tem quatro torneiras que podem ser usadas juntas ou separadas para enchê-lo. Sozinha, 
a primeira delas leva 12 horas para encher o tanque, a segunda, 5 horas, a terceira, 10 horas e a quarta, 
6 horas.
A partir dessas informações, o tempo necessário para encher esse tanque, utilizando 
simultaneamente as quatro torneiras, é de aproximadamente

 A) 1h e 49min.   C) 1h e 57min.    E) 2h e 05min.
 B) 1h e 53min.    D) 2h e 01min. 

Questão 40
 Ao elaborar um relatório contábil de uma empresa, um contador percebe que tem exatamente 
100 páginas. Então, ele as numera de 1 a 100.
Assim, a quantidade de algarismos 8 que ele vai usar na numeração das páginas desse relatório é 
igual a

 A) 18  B) 19  C) 20  D) 21  E) 22

RASCUNHO

UFBA – 2016 – EAD – Matemática

Questão 39

Preenchendo, corretamente, o tabuleiro apresentado com os numerais 1, 2, 3, 4 ou 5, de modo que, 
em cada linha, em cada coluna e nas diagonais do maior quadrado, eles apareçam apenas uma vez, é 
correto concluir que o valor de  4p – q é

 A) 8  B) 10  C) 12  D) 15  E) 18

2 1  5
p 4 1

3
2 1

1 3 q
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Questão 42
 Um dos integrantes de uma companhia de dança perdeu seu voo que estava marcado para  
05h e 41min. Ao chegar ao aeroporto, procurou logo se informar qual a hora do próximo voo para o 
mesmo destino que o seu. Ao saber o horário, verifi cou uma incrível coincidência. Ele percebeu que o 
novo horário era formado pelos mesmos quatro algarismos da hora do seu voo inicial e percebeu também 
que esse horário era o que faria com que ele esperasse o menor tempo possível para o embarque.
Nessas condições, é correto afi rmar que o tempo mínimo que ele deve esperar até o novo embarque 
é de

 A) 4h e 45min.   C) 5h e 15min.   E) 6h e 05min.
 B) 5h e 04min.   D) 5h e 54min.

Questão 43
 No depósito de um prédio em construção, encontram-se, no alto de um andaime, três barras 
metálicas rígidas de medidas 5,0m, 5,5m e 6,0m. Durante uma visita surpresa, um Técnico em Segurança 
do Trabalho, a fi m de evitar um possível acidente, aconselha aos funcionários responsáveis pelo controle 
do depósito que retirem as barras do local onde se encontram e as coloquem dentro de um container 
com as seguintes dimensões internas: 4,0m de largura, 3,0m de profundidade e 3,0m de altura.
Com base nos dados apresentados, obedecendo às orientações do técnico e respeitando as 
características do container, é correto afi rmar que, em seu interior, é

A) impossível guardar as três barras.
B) possível guardar as três barras.
C) possível guardar apenas a barra de 5,0m.
D) possível  guardar apenas as barras de 5,0m e de 5,5m.
E) possível guardar apenas as barras de 5,5m e de 6,0m.

RASCUNHO
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Questão 44

Analisando o diagrama, é correto afi rmar que a região que representa as mulheres que atuam, dançam, 
mas não cantam está sinalizada pela letra

 A) F  B) G  C) J  D) K  E) L

UFBA – 2016 – EAD – Matemática

Questão 45
 Durante o intervalo de descanso, na sala de jogos, de uma empresa de contabilidade, um 
funcionário novato desafi ou outro funcionário com o seguinte problema:
– Observe com atenção a disposição das bolas. Elas serão rearrumadas. Será que você consegue  
descobrir a nova sequência de bolas a partir das dicas que vou lhe passar?

 
 • A bola 2 não está tocando as bolas 5 ou 4.
 • A bola 4 está tocando a 10, mas não a 6.
 • A bola 8 está imediatamente à esquerda da bola 6.
 • A fi leira da base tem a soma total igual a 16.
Com essas considerações para a nova arrumação, a bola que estará na posição ocupada inicialmente 
pela bola 4 será a de número

 A) 2  B) 5  C) 6  D) 8  E) 10

RASCUNHO
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Questão 47
 Para limpar todos os espelhos de uma academia de balé, uma funcionária da limpeza usa um 
produto específi co para o serviço. No início do mês passado, ela verifi cou que existiam 8 vasilhames 
iguais do produto e que, juntos, tinham uma massa de 40 kg. No fi m do mês, verifi cou que restavam 
apenas 2 cheios e 1 exatamente na metade. A massa total agora era de 13kg.
 Nessas condições, é correto afi rmar que apenas um desses vasilhames completamente vazio 
tem uma massa, em gramas, igual a

 A) 600  B) 700  C) 800  D) 900  E) 1000

Questão 48
 Durante a apresentação de uma companhia de teatro, uma dançarina, com defi ciência visual, 
aguarda na coxia o momento exato de entrar em cena. Sua deixa para entrar no palco e começar a 
dançar será logo depois que todos os atores em ação façam um brinde ao futuro um brinde ao futuro. A 
dançarina ouve atentamente enquanto o brinde é feito e espera que todos eles, dois a dois, batam suas 
taças. Ela conta exatamente todos os 55 tinidos de cristal necessários para entrar em cena.
Nesse caso, é correto afi rmar que o total de atores, no palco, que fi zeram o brinde, foi  

 A) 10  B) 11  C) 12  D) 13  E) 14

Questão 46
 A bonifi cação de produtividade, recebida sempre no mês de janeiro e acrescida no salário de um 
contador, varia, ano a ano, de acordo com o lucro anual apurado na empresa na qual trabalha. Em 2014, 
ele recebeu R$ 1 224,45 de bonifi cação a qual aumentou 1

4
no ano passado e caiu 1

5
 neste ano.

 Desse modo, é correto afi rmar que a bonifi cação recebida, em reais, em janeiro de 2016, foi um 
valor entre

 A) 1100 e 1150.  C) 1200 e 1250.    E) 1300 e 1350.
 B) 1150 e 1200.   D) 1250 e 1300.  

RASCUNHO

UFBA – 2016 – EAD – Matemática



17UFBA – 2016 – EAD – Matemática

Questão 49
 Uma dançarina profi ssional resolve criar uma escola de dança para crianças. O nome da escola 
e a logomarca foram criados por seu marido, que é matemático e especialista em criptografi a. Como 
inspiração para criar a logomarca, ele resolve homenagear a própria esposa utilizando seu nome, Edna 
Dias Ancelotti.
– O nome e a logomarca escolhidos foram:

ED = DANCE
 Além disso, ele aproveitou para criptografar o número do endereço da escola na logomarca. 
Para descobrir esse número, é necessário substituir as letras por números para que essa expressão 
acima fi que verdadeira.
Assim, se cada letra representa um número diferente, é correto afi rmar que o número do endereço da 
escola de dança, criptografado na logomarca, é igual a

 A) 49316 B) 51264 C) 61087 D) 78125 E) 83649

Questão 50
 Os times de futebol que disputam o campeonato do Clube dos Contadores jogam uns contra 
os outros, em partidas de ida e volta, em uma temporada completa. O campeão é aquele que obtiver 
o maior número de pontos ao fi nal da competição. Caso dois ou mais times cheguem ao fi nal com a 
mesma pontuação, critérios específi cos de desempate serão aplicados para defi nir o campeão. 
Logo, sabendo-se que, ao todo, foram realizadas 56 partidas na última temporada, a equipe campeã 
disputou um total de partidas igual a

 A) 12  B) 14  C) 16  D) 18  E) 20

RASCUNHO

Questão 51
 Cinco amigos – R, S, T, W e Z – recebem salários no mesmo dia e resolvem se encontrar para 
uma confraternização. R deve dinheiro para  S, T e W e decide quitar suas dívidas nesse encontro. Z, 
que é um exímio contador, observa toda a prestação de contas. Ele sabe que R e S recebem salários 
iguais e que
• quando R quitar sua dívida com S,  esse passará a ter cem reais a mais que R, restando agora do
  salário de R, uma quantia igual ao salário recebido por T;
• em seguida, quando R  quitar sua dívida com T, esse passará a ter cem reais a mais que R, restando 
  agora do salário de R uma quantia igual ao salário recebido por W; 
• por último, quando R quitar sua dívida com W, esse passará a ter cem reais a mais que R, restando
  agora do salário de R, uma quantia igual a metade do salário recebido por Z.
Nessas condições, sabendo-se que a soma dos salários recebidos por R e Z totaliza 4155 reais, é 
correto afi rmar que a soma dos salários, em reais, de T e W é igual a  

 A) 2820 B) 2930 C) 3040 D) 3150 E) 3260
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Questão 52
 No começo do ano de 2016, em um escritório de contabilidade, um estagiário verifi cou que tinha 
metade da idade de seu chefe, de quem, há dez anos, ele contava apenas com um terço da idade.
Se o chefe começou a trabalhar nesse escritório aos 18 anos de idade, é correto afi rmar que isso 
aconteceu no ano de 

 A) 1986 B) 1988 C) 1990 D) 1992 E) 1994

Questão 53
Na sala de reunião de uma empresa de segurança do trabalho, a EST, existe um gráfi co bem diferente, 
formado por círculos e estrelas como ilustra a fi gura a seguir:

 Cada círculo representa uma construtora que contratou os serviços da EST, e cada estrela 
representa uma obra que está sendo realizada pelas construtoras.
 Substituindo-se cada estrela por um número de 1 a 9 de modo que a soma dos números em 
cada círculo seja sempre a mesma, pode-se obter o total de empregados que já sofreram acidentes de 
trabalho em cada uma das obras.
Nessas condições, o número que está associado à estrela que ocupa a posição mais alta, nesse gráfi co, 
é
 A) 4  B) 5  C) 6  D) 7  E) 8

Questão 54
 Após uma exaustiva temporada de apresentações, uma dançarina está se sentindo muito 
cansada. Então, ela procura um médico que lhe receita um novo medicamento composto por dez pílulas, 
uma para ser tomada imediatamente e as demais, uma de cada vez de 15 em 15 minutos.
Assim, se ela obedecer criteriosamente às recomendações do médico, o tempo necessário para tomar 
todas as pílulas será exatamente

 A) 2h.    C) 2h e 30min.    E) 3h.
 B) 2h e 15min.    D) 2h e 45min.  

RASCUNHO

UFBA – 2016 – EAD – Matemática
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Questão 55
 Um contador tem em sua mesa um objeto de decoração em forma de cubo. Ele percebe que o 
objeto foi feito colando-se 27 cubos idênticos até obter o cubo maior.
Se o contador resolvesse separar completamente todos os 27 cubos menores, o número mínimo de 
fatias do cubo grande que ele deveria cortar seria igual a

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

Questão 56
 Durante a realização da prova de Contabilidade de um concurso público, observou-se que, ao 
todo, 360 candidatos compareceram. Cinco por cento deles tinham uma caneta. Dos noventa e cinco por 
cento restante, metade tinha duas canetas, enquanto a outra metade não tinha caneta.
Nessas condições, o total de canetas contabilizadas entre os candidatos presentes, no dia da prova, foi

 A) 350  B) 355  C) 360  D) 365  E) 370

Questão 57
 Um profi ssional que requer muito cuidado e atenção durante a realização de suas atividades é o 
limpador de fachadas de prédios com janelas de vidros. Vários fatores submetem esses profi ssionais a 
um risco extremo. 
 Suponha que um deles esteja conversando sobre o momento da crise econômica brasileira com 
um amigo. Ele relata:
 “– Os tempos estão difíceis. Na semana retrasada, ganhei menos de 300 reais. Na semana 
passada, apenas um terço daquele valor e, nesta semana, menos da metade da semana passada.” 
Se esse profi ssional ganha 25 reais por janela limpa e só cobra por janelas inteiras, é correto afi rmar que 
ele ganhou, em reais, nas últimas três semanas, um total de

 A) 325  B) 330  C) 335  D) 340  E) 345

RASCUNHO
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Questão 58
M tem apenas três irmãs: N, P e Q. As quatro irmãs são, todas elas, boas contadoras e mães.
Sabe-se que sua irmã N tem dois sobrinhos e três sobrinhas, sua irmã P tem um sobrinho e três sobrinhas 
e Q tem um sobrinho e cinco sobrinhas. Além disso, a própria M tem uma fi lha e nenhum fi lho.
Nessas condições, é correto afi rmar que o número de sobrinhos e de sobrinhas, nessa ordem, que M 
tem é igual a

 A) 1 e 5. B) 2 e 4. C) 3 e 3. D) 4 e 2. E) 5 e 1.

Questão 59
 Durante uma operação de reparação de um telhado, um funcionário acaba de levar um grande 
susto. 
 Ele estava limpando uma calha no topo de uma escada de 12,5m, cuja base estava a 3,5m da 
parede, com uma angulação que ele julgava segura, mas a escada escorregou e seu topo caiu 2 metros.
A partir dessa informação, tem-se que, a distância, em metros, que a base da escada se moveu, 
foi igual a

 A) 3,00  B) 3,25  C) 3,50  D) 3,75  E) 4,00

Questão 60
 Ópera do Malandro é uma peça brasileira do gênero musical escrita por Chico Buarque de 
Holanda, em 1978, e dirigida por Luís Antônio Martinez Corrêa. 
 A ideia de escrever uma adaptação para os clássicos Ópera dos Mendigos, de John Gay, e A 
Ópera dos Três Vinténs, de Bertolt Brecht e Kurt Weill surgiu durante uma conversa de Chico Buarque com 
o cineasta moçambicano Ruy Guerra. Tornada realidade anos depois, a peça é dedicada à lembrança de 
Paulo Pontes. (Opera do Malandro...)
 O ano de 1978 tem uma propriedade especial. Somando-se 19 a 78, o resultado da adição é 
igual aos dois dígitos do meio, ou seja, 97.
 Considere que x e y, nessa ordem, sejam dois próximos anos com essa mesma propriedade.
Nessas condições, se y é igual a 2967, então, o valor da diferença y – x é 

 A) 110  B) 122  C) 134  D) 146  E) 158

RASCUNHO

REFERÊNCIA
Questão 60
ÓPERA do Malandro. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera_do_Malandro. Acesso em:
7 set. 2016.
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I.
  Vivemos uma época em que todas as pessoas estão, cada vez mais, convocadas a participar 

da rede virtual. Essa emergente participação, voluntária ou indireta, introduz dilemas subjetivos e 
precipita crises existenciais dos mais variados calibres.[...] A fuga, que chega pelo telefone celular, 
pelo “mouse” do computador e pela tela dos aparelhos digitais é mais atraente do que o tradicional 
contato pessoa a pessoa.

ZORZO, F. A. A Tarde, Salvador, 15 dez. 2014 p. 2. Texto de opinião.

II.
  “Avançam as formas de comunicação e, ainda assim, há uma incomunicabilidade entre 

muitas pessoas, que fi cam reclusas dentro do seu mundo, reclusas com seus aparelhos.
  Aquilo que devia ser um instrumento, um caminho de comunicação, acaba gerando solidão, 

afastamento, isolamento e abandono.
CORTELLA, M. S. Tecnologia Temerária. Pensar bem nos faz bem!: Pequenas refl exões sobre grandes temas. 3: fé, 
sabedoria, conhecimento e formação. Petrópolis; Rio de Janeiro: Vozes, 2015. p.75.

Faça uma leitura crítica do tema proposto nos fragmentos em foco e produza um texto argumentativo, 
discutindo os efeitos negativos e positivos do avanço da tecnologia da comunicação humana.

PROVA DE REDAÇÃO
INSTRUÇÕES: 

• Escreva sua Redação com caneta de tinta AZUL ou PRETA, de forma clara e legível.
• Caso utilize letra de imprensa, destaque as iniciais maiúsculas.
• O rascunho deve ser feito no local apropriado do Caderno de Questões.
• Na Folha de Resposta, utilize apenas o espaço a ela destinado.
• Será atribuída a pontuação ZERO à Redação que

— se afastar do tema proposto;
— for apresentada em forma de verso;
— for assinada fora do local apropriado;
— apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identifi cação do candidato;
— for escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade;
— apresentar texto incompreensível ou letra ilegível.

Os textos a seguir devem servir como ponto de partida para a sua Redação.
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