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1 - Não consulte o material;
2 - Teste os seus conhecimentos;
3 - Seja justo e honesto consigo mesmo;
4 - Tente simular o máximo possível o dia da prova,
inclusive marcando o tempo;
5 – Mantenha firme no papiro, independentemente da sua
nota;
6 – Lembre-se que no dia da prova também haverá uma
prova dissertativa de redação. Treine elaborando um texto
para todos os temas que são propostos na aba REDAÇÃO
do seu curso. Não esqueça de enviá-las para correção pela
plataforma do aluno;
7 – “A constância e o treinamento são os caminhos para o
êxito.”
 

#Máquinadepapiro
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A CARTA AUTOMÁTICA
Mais de cem anos depois do surgimento do telefone, o começo dos anos 90 nos
oferece um meio de comunicação que, para muitos, resgata um pouco do
romantismo da carta. A Internet não usa papel colorido e perfumado, e sequer
precisa de selos, mas, para muitos, fez voltar à moda o charme da comunicação
por escrito. E, se o provedor não estiver com problemas, faz isso com o
imediatismo do telefone. A rede também foi uma invenção que levou algum
tempo para cair no gosto do público. Criada em 1993 para uso doméstico, há
muito ela já era usada por cientistas universitários que queriam trocar
informações. Mas, só após a difusão do computador doméstico, realizada
efetivamente há uns quatro ou cinco anos, que o público pôde descobrir sua
utilidade.
Em The victorian internet, Tom Standage analisa o impacto da criação do
telégrafo (surgido em 1837).
Uma nova tecnologia de comunicação permitia às pessoas se comunicarem quase
que instantaneamente, estando à longa distância (...). Isto revolucionou o mundo
dos negócios. (...) Romances floresceram sob impacto do telégrafo. Códigos
secretos foram inventados por alguns usuários e desvendados por outros. (...) O
governo e as leis tentaram controlar o novo meio e falharam. (...) Enquanto isto,
pelos cabos, uma subcultura tecnológica com seus usos e vocabulário próprio se
estabelecia.
Igual impacto teve a Internet. Antes do telégrafo, batizado de “a autoestrada do
pensamento”, o ritmo de vida era superlento. As pessoas saíam para viajar de
navio e não se ouviam notícias delas durante anos. Os países que quisessem
saber se haviam ou não ganho determinada batalha esperavam meses pelos
mensageiros, enviados no lombo dos cavalos. Neste mundo em que reinava a
Rainha Vitória (1819-1901), o telégrafo provocou a maior revolução das
comunicações desde o aparecimento da imprensa. A Internet não chegou a tanto.
Mas nada encurta tanto distâncias como entrar num chat com alguém que esteja
na Noruega, por exemplo. Se o telégrafo era “a autoestrada do pensamento”,
talvez a rede possa ser a “superautoestrada”. Dos pensamentos e das abobrinhas.
As tecnologias de conversação realmente mudam as conversas. Apesar de ser de
fundamental utilidade para o trabalho e a pesquisa, o correio feito pela rede
permite um tipo de conversa diferente daquela que ocorre por telefone. Talvez
um dia, no futuro, pesquisadores analisem as razões pelas quais a rede, rápida e
imediata e sem o vivo colorido identificador da voz, se presta a bate-papos (via e-
mails, chats, comunicadores instantâneos) até mais informais do que os que
fazemos por telefone.
CAMARGO, Maria Sílvia. 24 dias por hora. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. p. 135-137.
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1. De acordo com o exposto no texto, a comunicação via Internet
a) foi concebida para atender ao uso doméstico de modo restrito.
b) perdeu o romantismo da troca de cartas escritas à mão.
c) teve sua utilidade aceita de imediato pelo público.
d) tornou-se imediatista, exceto quando há problema no provedor.
e) representou uma revolução similar à do telégrafo em sua época.

2. Autoestrada na expressão “a autoestrada do pensamento” (l. 15) significa
a) Diretriz.
b) Canal.
c) Expansão.
d) Objetividade.
e) Modernização.

3. A substituição da palavra em destaque ALTERA o sentido do enunciado em:
a) “Romances floresceram sob impacto do telégrafo.” (l. 11) / Romances
imergiram sob impacto do telégrafo.
b) “Códigos secretos foram inventados (...)” (l. 11) / Códigos secretos foram
criados
c) “O governo e as leis tentaram controlar (...)” (l. 12) / O governo e as leis
procuraram controlar.
d) “(...) tentaram controlar o novo meio e falharam.” (l. 12-13) / tentaram
controlar o novo meio e erraram.
e) “(...) com seus usos e vocabulário próprio se estabelecia.” (l. 13-14) / com
seus usos e vocabulário peculiar se estabelecia.

4. A mudança na pontuação mantém o sentido da frase original, preservando a
norma-padrão da língua, em:

a) “(...) realizada efetivamente há uns quatro ou cinco anos,” (l. 7) / realizada
efetivamente há uns quatro, ou cinco anos.
b) “(...) analisa o impacto da criação do telégrafo (surgido em 1837).” (l. 8) /
analisa o impacto da criação do telégrafo: surgido em 1837.
c) “Romances floresceram sob impacto do telégrafo. Códigos secretos foram
inventados (...)” (l. 11) / Romances floresceram sob impacto do telégrafo,
códigos secretos foram inventados.
d) “Igual impacto teve a Internet.” (l. 15) / Igual impacto, teve a Internet.
e) “(...) não se ouviam notícias delas durante anos.” (l. 16) / não se ouviam
notícias, delas, durante anos.
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5. O termo destacado na sentença é substituído corretamente pelo pronome da
expressão ao lado, de acordo com a norma-padrão em:

a) “A Internet não usa papel (...)” (l. 2) – não o usa.
b) “(...) faz isso com o imediatismo do telefone.” (l. 4) – faz-lo como
imediatismo do telefone.
c) “(...) permitia às pessoas (...)” (l. 9) – Permita-as.
d) “(...) em que reinava a Rainha Vitória (...)” (l. 18) – Em que reinava-a.
e) “(...) provocou a maior revolução (...)” (l. 18-19) – provocou-lhe.

6. Assinale a alternativa em que ocorre um pleonasmo. 
a) Dirão que as histórias que aqui relato são meras alucinações de contos de
fada” 
b) “em sua labuta para adoçar as mazelas do povo” 
c) “trago notícias urgentes de um reino distante” 
d) “o que digo são coisas que tenho visto com os olhos que esta mesma terra
um dia há de comer” 
e) “Os habitantes desta terra já tiraram todos os poderes do rei”

7. “Os habitantes desta terra já tiraram todos os poderes do rei”.
Assinale a alternativa que expressa, na voz passiva, o conteúdo dessa oração.
a) Todos os poderes do rei já tiraram os habitantes desta terra.
b) Os habitantes desta terra já tiram todos os poderes do rei.
c) Os habitantes desta terra já foram tirados por todos os poderes do rei.
d) Todos os poderes do rei já foram tirados pelos habitantes desta terra.
e) Todos os poderes do rei já são tirados pelos habitantes desta terra.

8. “Há em Berlim uma casa que nunca fecha.” 
No período em que está inserida, a oração destacada tem valor e função,
respectivamente, de 
a) advérbio e adjunto adverbial. 
b) substantivo e sujeito. 
c) adjetivo e adjunto adnominal. 
d) substantivo e objeto direto. 
e) adjetivo e predicativo.
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9. “Ao se dirigirem às urnas os cidadãos reafirmam sua condição de igualdade
perante um ato fundamental do Estado.” 
Em seu contexto, o verbo destacado, na forma em que foi empregado, indica uma
ação 

a) usual, reiterada, no passado. 
b) habitual, regular. 
c) feita no instante em que o enunciado é apresentado. 
d) contínua, extensa, no presente. 
e) pontual, corriqueira, ordinária e sem importância.

10. O sinal indicativo de crase está adequadamente usado em: 
a) Os pesquisadores dedicaram um estudo sobre games à um conjunto de
pessoas idosas. 
b) Daqui à alguns anos, os pesquisadores pretendem verificar por que os
games são viciantes para os jovens. 
c) Muitos dos idosos pesquisados obtiveram resultados positivos e passaram à
se comportar de nova maneira. 
d) A escolha de um determinado game se deveu à preocupação dos
pesquisadores com as características que tal jogo apresentava. 
e) Os estudos dos efeitos dos jogos eletrônicos sobre os idosos vêm sendo
realizados à vários anos.

11. Observe o trecho: “Almira continuava a querer saber por que Alice viera
atrasada e de olhos vermelhos. Abatida, Alice mal respondia.” 
Assinale a alternativa em que as expressões em destaque estão grafadas de
acordo com a norma-padrão, respectivamente conforme aquelas observadas no
trecho transcrito. 

a) Ela perguntou por que não lhe telefonei. Fiquei confuso e constrangido
com a pergunta e mal consegui olhar para ela e me explicar com convicção. 
b) Todos estavam realmente felizes por que ela resolvera viajar com o grupo.
Estava ansiosa para contar para todos, e, mal chegaram, anunciou sua
decisão. 
c) Era preciso saber o por que daquele mal-estar entre os amigos e talvez essa
proesa coubesse a mim, que não representava para eles um mau
companheiro. 
d) Todos pensavam por que o casamento daqueles jorna - listas não tinha
dado certo: talvez agora entre eles houvesse só amisade; o amor mal cuidado
deixa de frutificar. 
e) Por que tentaram catequisar os índios, se eles eram, de fato, os verdadeiros
e únicos donos da terra onde, mal entraram os portugueses, e já começou a
exploração?
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12. A forma fixa caracterizada por versos heroicos ou alexandrinos dispostos em
duas quadras e dois tercetos é chamada:

a) Haicai.
b) Oitava.
c) Soneto.
d) Décima.
e) Espinela.

13. A obra literária que marca o final do Romantismo e o início do Realismo no
Brasil é

a) “Suspiros Poéticos e Saudades”, de Gonçalves de Magalhães.
b) “A Moreninha”, de Joaquim Manoel de Macedo.
c) “O Guarani”, de José de Alencar.
d) “O Ateneu”, de Raul Pompéia.
e) “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis.

14. Interesse pelas zonas profundas da mente e pela loucura; desejo de
transcendência e integração cósmica; linguagem vaga, fluida que busca sugerir
em vez de nomear. Essas são características que identificam as obras de autores

a) Naturalistas.
b) Parnasianistas.
c) Simbolistas.
d) Quinhentistas.
e) Realistas.
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15) Dentre as determinações da Constituição de 1934, encontram-se, EXCETO:
a) o voto secreto para eleições do Executivo e do Legislativo.
b) a criação de uma Justiça Eleitoral independente.
c) o direito ao voto para as mulheres.
d) o voto censitário.
e) o estabelecimento de eleições indiretas para o próximo presidente da
república.

16) Portugal foi um dos reinos pioneiros na exploração ultramarina, tendo
iniciado sua expansão no ano de 1415 com a conquista de Ceuta, cidade no atual
Marrocos. Foi um dos fatores que contribuiu para o pioneirismo português neste
aspecto:

a) o fim das invasões germânicas ao território português.
b) a assinatura do Tratado de Tordesilhas com os espanhóis.
c) a ausência de guerras enfrentadas por Portugal no período.
d) o forte desenvolvimento do feudalismo no território português.
e) a contribuição de tecnologias navais russas.

17) Congelamento de preços, criação de nova moeda, gatilho salarial quando a
inflação atingisse taxas de 20%. Todas essas foram características do
_______________, lançado durante o governo do presidente _______________. 
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas acima.

a) Plano Collor – Fernando Collor de Mello.
b) Plano Real – Itamar Franco.
c) Plano de Aceleração do Crescimento – Luiz Inácio Lula da Silva.
d) Plano Cruzado – José Sarney.
e) Plano Trienal – João Goulart.

18) Pode ser corretamente entendida como uma das causas da Revolução
Farroupilha, ocorrida entre 1835 e 1845:

a) o desejo dos cisplatinos em conquistar sua independência.
b) a insatisfação dos baianos com as nomeações políticas feitas pelo governo
regencial.
c) revolta das elites mineiras contra a instalação de Casas de Fundição na
província.
d) pobreza vivida pela maior parte da população da província do Grão-Pará.
e) revolta dos estancieiros gaúchos com a sobretaxação do charque produzido
na região.
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19) A Primeira República, também conhecida como República Velha, foi palco de
diversas revoltas ocorridas por todo o território brasileiro. À revolta de militares
de baixa patente da marinha por melhores condições de tratamento, dá-se o
nome de:

a) Revolta da Armada, ocorrida no Distrito Federal em 1893.
b) Revolta da Chibata, ocorrida no Distrito Federal em 1910.
c) Revolta do Contestado, ocorrida em Santa Catarina em 1912.
d) Revolta de Canudos, ocorrida na Bahia em 1897.
e) Revolta dos 18 do Forte, ocorrida no Distrito Federal em 1922.

20) Em 1750, Portugal e Espanha assinaram um tratado que estabeleceu o
princípio do uti possidetis na América do Sul: o reino que ocupasse efetivamente
uma região colonial, teria direito à posse desta. O tratado que ratificou esse
princípio foi:

a) o Tratado de Madri.
b) o Tratado de Santo Idelfonso.
c) o Tratado de Badajós.
d) o primeiro Tratado de Utrecht.
e) o segundo Tratado de Utrecht.
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21 - Vegetação acicufoliada, do tipo de coníferas, que está presente na América do
Sul, sobretudo na região do território brasileiro.

a) Mata das Araucárias 
b) Floresta Temperada
c) Mata dos Cocais
d) Floresta Amazônica 
e) Pampas

22 - Esse clima ocorre, principalmente, no litoral do Brasil, sendo caracterizado
pela alta temperatura e os elevados índices de umidade. A temperatura média
anual é de 25°C e os índices pluviométricos variam entre 1250 mm e 2.000mm.

a) Clima Equatorial
b) Clima Tropical de Altitude 
c) Clima Tropical Típico 
d) Clima Tropical Úmido 
e) Clima Tropical Semiárido 

23 - Durante o período militar, várias obras de infraestrutura foram feitas.
Algumas delas trouxeram bons resultados para o país. Outras não tiveram tanto
sucesso. Este é o caso de uma rodovia que corta praticamente toda a região
amazônica no sentido leste-oeste, que trouxe enormes prejuízos ambientais e
atualmente é subutilizada, com vários trechos inacabados e outros sem
pavimentação.
Qual é a rodovia descrita?

a) Rodovia Transamazônica
b) BR 101
c) Rodovia Cuiabá-Santarém
d) Rodvia Belém-Brasília
e) Rodovia Cuiabá-manaus

24 - Para a implementação do Projeto Grande Carajás, foi necessária a construção
de uma interessante infraestrutura na Amazônia Oriental. Entre os
empreendimentos relacionados ao Projeto Grande Carajás está:

a) Usina de Belo Monte
b) Porto de Itaqui
c) Rodovia dos Bandeirantes
d) Ferrovia Madeira-Mamoré
e) Ferrovia Norte-Sul
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25 - SALTE é uma sigla criada a partir das palavras "saúde", "alimentação",
"transporte" e "energia". O Plano Salte tinha como objetivo estimular e melhorar
o desenvolvimento desses setores em todo o país, melhorando as condições de
vida da população brasileira.
Esse Plano econômico foi proposto no governo de:

a) Getúlio Vargas
b) Eurico Gaspar Dutra
c) Emílio Garrastazu Médici 
d) Castelo Branco
e) Ernesto Geisel

26 - Foi um processo iniciado em partes das regiões sul e sudeste do Brasil e que
avançou pelo centro-oeste, chegando também a territórios vizinhos, como o do
Paraguai. Posteriormente, com o aumento da demanda por produtos
agropecuários, principalmente grãos como a soja, chegou a áreas das regiões
Norte e Nordeste.
Esse processo é chamado de:

a) Fagocitose rural
b) Expansão da fronteira agrícola 
c) Grilagem
d) Transumância
e) Urbanização 
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Read the text and answer questions 27, 28 and 29.
The Armed Forces of Brazil are divided into 3 branches:

• Brazilian Army
• Brazilian Navy
• Brazilian Air Force

The Military Police (state police) alongside the Military Firefighters Corps are
described as ____ auxiliary and reserve force of ____ Army. All military branches
are part of the Ministry of Defence.
The Brazilian Navy which is the oldest of the Brazilian Armed Forces, includes
the Brazilian Marine Corps and the Brazilian Naval Aviation.

27. According to the text,
a) The Brazilian Navy is older than the Brazilian Army.
b) The Brazilian Army is older than the Brazilian Navy.
c) The Brazilian Army is older than the Brazilian Air Force.
d) The Brazilian Air Force is older than the Brazilian Navy.
e) The Brazilian Air Force is older than the Brazilian Army.

28. Choose the correct option to complete the blanks
a) a / the
b) an / the
c) the / the
d) an / an
e) a / an

29. “...branches...”, have the same plural form as, except
a) box
b) dress
c) shelf
d) quizz
e) watch

30. Which option completes the sentence below correctly?
We like films, so we go to the cinema ____________.

a) a lot of
b) much
c) many
d) a lot
e) little
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31. “They ____________ to a restaurant every Saturday.” Complete the space with
the correct forms of the verb.

a) are going
b) is go
c) goes
d) is going
e) go

32. In the sentence “Prince Harry and Meghan Markle's nine-bedroom mansion
in exclusive neighbourhood of Montecito in California triples in value just nine
months after they bought it for £10million.", the pronoun “it” refers to

a) California
b) mansion
c) Montecito
d) neighbourhood
e) value

33. The sentence “We all threw our rocks at the same time. My rock flew the
highest.” is an example of

a) superlative.
b) comparative of superiority.
c) comparative of inferiority.
d) comparative of equality.
e) plural of adjectives.

Read the text and answer questions 34, 35 and 36.
Lucas goes to school every day of the week. He has many subjects to go to each
school day: English, art, science, mathematics, gym, and history. His mother
packs a big backpack full of books and lunch for Lucas.
His first class is English, and he likes that teacher very much. His English teacher
says that he is a good pupil, which Lucas knows means that she thinks he is a
good student.
His next class is art. He draws on paper with crayons and pencils and sometimes
uses a ruler. Lucas likes art. It is his favorite class.
His third class is science. This class is very hard for Lucas to figure out, but he
gets to work with his classmates a lot, which he likes to do. His friend, Kyle,
works with Lucas in science class, and they have fun.
Then Lucas gets his break for lunch. He sits with Kyle while he eats. The
principal, or the headmaster as some call him, likes to walk around and talk to
students during lunch to check that they are all behaving.
The next class is mathematics, which most of the students just call math. Kyle has
trouble getting a good grade in mathematics, but the teacher is very nice and
helpful.
His fourth class is gym. It is just exercising.
History is his last class of the day Lucas has a hard time staying awake. Many
lessons are boring, and he is very tired after doing gym.



INGLÊS

CURSO ESASIMULADO 12

34. What is the one where Lucas draws on paper with pencils and crayons and
sometimes uses a ruler?

a) History
b) Mathematics
c) Art
d) Science
e) Gym

35. The verbs “goes” and “has” underlined in the text refer to
a) past progressive.
b) present perfect.
c) simple present.
d) simple past.
e) simple present.

36. Who is the person that check on the students during lunch to make sure that
all the students are well behaved?

a) Classmate
b) Headmaster
c) Friend
d) Teacher
e) Lucas
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Português
1. E
2. B
3. A
4. C
5. A
6. D
7. D
8. C
9. C

10. D
11. A
12. C
13. E
14. C

 História
15. D
16. C
17. D
18. E
19. B
20. A

 Geografia
21. A
22. D
23. A
24. B
25. B
26. B

Inglês
27. A
28. B
29. C
30. D
31. E
32. B
33. A
34. C
35. C
36. B

 Matemática
37. C
38. A
39. B
40. B
41. C
42. E
43. D
44. C
45. A
46. C
47. D
48. C
49. C
50. D


