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Leia o texto abaixo:

O taxista que venceu a crise brasileira 

Pode um taxista revelar com um simples gesto 
algo sobre a crise desencadeada no Brasil, com o 
acúmulo de problemas econômicos e políticos, 
enquanto cresce o mar de lama da corrupção? 
Não sei o que o taxista que me levou no sábado 
em São Paulo de um hotel para um restaurante, 
junto com três colegas do jornal, pensa sobre 
a crise política que deixa o país em estado de 
alerta. 
Meu taxista – vou chamá-lo assim porque não sei 
seu nome – não disse uma só palavra durante os 
quase 40 minutos do trajeto. Mesmo assim 
acabou, com um gesto, que eu quis contar aqui, 
por revelar mais sobre as causas profundas da 
corrupção que envergonha o país e as pessoas de 
bem que dezenas de debates. 
Do restaurante eu voltaria diretamente para o Rio, 
e por isso levei a mala no táxi. No meio do 
almoço, um dos meus colegas me disse: “Juan, a 
mala está com você?”. Não estava. Tinha 
esquecido no táxi. Dei-a por perdida. Como 
encontrar um taxista anônimo no meio dos 33.000 
que circulam pela cidade de São Paulo? 
Fizemos uma tentativa, ligando para o hotel, para 
o caso de por milagre o taxista tê-la devolvido. 
Não. Já procurando outro táxi para ir para o 
aeroporto, meu colega voltou a ligar, mesmo sem 
esperança, para o hotel. Surpresa. O taxista tinha 
voltado e deixado lá a mala, sem deixar seu nome 
nem um telefone. 
Eram 40 minutos de viagem, quase 50 reais de 
trajeto. Tempo e dinheiro que o taxista gastou 
para voltar ao hotel e deixar minha mala. 
Por que considerei aquele gesto do meu taxista 
como uma revelação relacionada ao momento 
vivido pelo Brasil, atolado na corrupção por 
aqueles que teriam a obrigação de dar exemplo de 
dignidade e respeito para os 200 milhões de 
brasileiros? 
Antes de escrever esta coluna tinha assistido ao 
programa Globo News Painel, de William Waack, 
com dois analistas políticos e uma socióloga. Foi 
um debate sério, profundo, sobre a crise política, 
econômica e moral que toma o país. William fez 
aos três especialistas uma pergunta-chave final: 
“Como o Brasil sai desta crise de credibilidade, 
que pode levar a uma crise institucional ainda 
mais grave?” 

Naquele momento pensei no que meu taxista teria 
respondido. Na verdade ele também tinha uma 
resposta, talvez mais eficaz: a que pôs em prática, 
começando por seu pequeno mundo, ao seguir sua 
consciência e não às tentações do enriquecimento 
fácil, do saque ao dinheiro público, devolvendo 
minha mala. Mais ainda, ao perder tempo e 
dinheiro para não se sentir manchado de culpa e 
poder dormir naquela noite sem remorso. 
 (...) 
Eu ainda não esqueci quando nosso pai dizia, há 
mais de 50 anos, para meus dois irmãos e para 
mim: “Dorme-se e morre-se mais tranquilamente 
com a consciência limpa.” Morreu muito jovem. 
Era um professor rural, um simples trabalhador, 
como meu taxista. A ditadura militar franquista o 
puniu com vários meses sem salário porque seus 
alunos do primário (fundamental) quando 
chegavam ao secundário (ensino médio) “faziam 
perguntas demais”. Nas ditaduras se obedece, não 
se pergunta. 
Quis deixar uma gorjeta para o taxista no hotel. 
Disseram-me que seria impossível localizá-lo. Por 
isso quis agradecer por seu gesto nesta coluna, 
que, com certeza, ele nunca vai ler. 
Não lhe agradeço apenas por ter devolvido minha 
mala. Outros taxistas fazem isso até com malas 
cheias de dinheiro. Quero agradecer-lhe por ter me 
revelado, neste momento de crise e de desencanto, 
de perda de confiança em quem nos deveria dar 
exemplo de honradez profissional, que a 
verdadeira saída talvez comece pela nossa própria 
conduta individual. 
 (...) 
Se na história bíblica as corruptas cidades de 
Sodoma e Gomorra foram aniquiladas porque 
Deus não encontrou nelas sete homens justos, é 
certo que, apesar de tanta corrupção, há no Brasil 
não sete, mas milhões de brasileiros com as mãos e 
a consciência ainda limpas. Eles terminarão por 
devolver inclusive internacionalmente o respeito 
que este grande país merece. E o farão com seus 
protestos, com sua rejeição a uma classe política 
que parece ter se tornado indigna de ser guia do 
país. E com gestos de honradez pessoal como o do 
meu taxista mulato de São Paulo.   
ARIAS, Juan. O taxista e a crise brasileira. Disponível em:< 
http://brasil.elpais.com/brasil/2015/03/23/opinion/1427126509_88
9039.html>Acesso em:12 jun. 2015. 
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1. O trecho do texto que representa uma 
opinião do autor é: 
 
a)  “... eu voltaria diretamente para o Rio, e por 
isso levei a mala no táxi.” 
b) “Eram 40 minutos de viagem, quase 50 reais 
de trajeto.” 
c) “William fez aos três especialistas uma 
pergunta-chave final:...” 
d) “... a verdadeira saída talvez comece pela 
nossa própria conduta individual.” 
e)  “Eu ainda não esqueci quando nosso pai 
dizia, há mais de 50 anos...” 

 
2. Esse texto é 

 
a) uma crônica literária.  
b) uma carta de agradecimento. 
c) um artigo de opinião. 
d) um relato de viagem.  
e) um editorial jornalístico.  

 
 

3. Na oração “... enquanto cresce o mar de lama 
da corrupção?”, qual o sentido da palavra grifada? 

 
a) Causa.  
b) Comparação.  
c) Consequência. 
d) Explicação. 
e) Tempo. 

 
 

4. Considerando esse texto, pode-se afirmar que 
 
I.  o cidadão com uma conduta honesta é 
responsável por mudar um país. 
II. os brasileiros podem devolver o respeito ao 
país com seus protestos. 
III. a crise brasileira, econômica e política, está 
relacionada à corrupção. 
 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):  
 
a) Somente I.  
b) II e III.  
c) Somente II.  
d) I, II e III 
e) I e II.  

 
 
 
 

5. Leia esta charge: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Disponível em: 
http://marcoscostaob.blogspot.com.br/2011/11/charge-do-dia-
honestidade-ainda-existe.html>Acesso em: 12 jun. 2015. 

 

Considerando a charge, pode-se afirmar que, na 
atualidade, 

 

a) as ações honestas são consideradas heroicas. 
b) a torcida pela seleção brasileira desapareceu. 
c) os policiais deixaram de ser questionados. 
d) o Brasil tem necessidade de muitos heróis. 
e) os jovens desejam seguir a carreira militar. 

 
6. Observe as imagens e marque a opção que se 
relaciona ao tema. 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

a) Doutrina Monroe: o ideal de abolição da 
escravidão e do tributo indígena que ampliou a 
participação efetiva dos trabalhadores na América 
Espanhola como previa James Monroe e sua política. 

 

b) Pan-americanismo: o ideário iluminista de 
fraternidade das nações legitimou o discurso de 
lideranças americanas como Simon Bolívar no 
processo de emancipação política das colônias. 

c) Iluminismo: a liberdade e união dos povos 
americanos, aplicada e entendida por todos os 
agentes sociais na independência da América e que 
foram ideias do americano Thomas Jeferson. 

 

d) Trabalhismo: proposta de Juan Domingo Perón, 
que forçou a derrubada de privilégios e restrições da 
metrópole portuguesa nas colônias americanas. 

 

e) Populismo: o discurso popular dos nativos 
americanos que assumiram a direção política e 
acabaram com os monopólios metropolitanos, 
consolidados na liderança de Tupac Amaru. 

NOVO HERÓI NACIONAL... 

Cadê o pôster do 
Neymar que você 
tinha? 

Troquei pela 
foto daquele 
policial que não 
aceitou suborno 

Cartaz ilustrativo dos 
Jogos de Toronto 2015 

Líder revolucionário latino 
americano do século XIX 
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7.  Discute-se hoje, no Brasil, questões trabalhistas 
que envolvem direitos de referidas classes de 
trabalhadores. Porém, essas discussões também 
fizeram parte do cenário Político da Era Vargas 
(1930 - 1945).  
 
Sobre os ganhos da legislação trabalhista 
estabelecida no período Vargas, podemos citar: 
 

 

a) O controle dos sindicatos e a concessão de 
direitos sociais aos trabalhadores rurais. 

 

b) A incorporação dos trabalhadores do comércio à 
legislação do trabalho e a plena liberdade de 
manifestação. 
 

c) A universalização dos direitos trabalhistas e 
políticos aos trabalhadores urbanos.  

 
d) O controle dos sindicatos de trabalhadores e o 
fim dos direitos sociais, como as férias anuais 
remuneradas. 
 

e) A autorização para a Justiça do Trabalho proibir 
greves e manifestações das classes proletárias. 

 
 

 8. O estresse é hoje um problema mundial. A lista 
de doenças oportunistas que podem surgir em 
função do estresse é imensa. Algumas delas são: 
alergias, transtorno de pânico, infecções causadas 
por baixa imunidade, depressão, asma, bronquite, 
contração muscular crônica, enxaqueca, gastrite, 
obesidade e alguns tipos de câncer. 
 

Dentre as principais causas ligadas ao estresse no 
mundo contemporâneo está 
 
a) a industrialização, que restrita a poucas cidades, 
cria uma divisão do trabalho injusta para a maioria 
da população. 

 

b) uma burguesia forte e organizada, com um 
projeto revolucionário amadurecido, que defende, 
entre outros aspectos, a manutenção do 
neoliberalismo humanitário. 
 

c) o próprio trabalhador, que enfrenta péssimas 
condições de vida nas cidades, fruto dos baixos 
salários e ausência de legislação trabalhista. 
 

 

d) o Estado, que não dispõe de recursos para 
investir em hospitais e campanhas de prevenção 
do estresse. 

 

e) o trabalho exaustivo nas cidades, reflexo das 
condições econômicas e exigências sociais 
existentes no sistema capitalista global. 

9. Observe atentamente as informações abaixo: 
 
“Os primeiros resultados das contas públicas no ano 
apontam para uma paralisia da atividade econômica e 
mostram que o governo deverá ter dificuldades para 
entregar a meta de superávit primário – a economia 
para pagar juros da dívida pública e tentar manter sua 
trajetória de queda – definida para este ano, apesar da 
série de medidas impopulares já anunciadas.”  
Disponível em http://g1.globo.com/economia/01/03/2015 14h40. Acesso 
em: 12 jun. 2015. 

 
“A desvalorização refletia a estagnação do parque 
industrial norte-americano, cujas empresas faliam 
cada vez mais. Bancos faliram e milhões de 
trabalhadores americanos perderam seus empregos. 
A quebra da Bolsa repercutiu na maioria dos países 
capitalistas. Houve pânico, desespero, tendo 
ocorrido até mesmo numerosos casos de suicídio.”  
HOBSBAWN, Eric. A era dos extremos: o breve século XX. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. p. 90. 

 
Ao analisarmos os dois fragmentos, podemos 
afirmar que 
  
a) o primeiro fragmento aponta para a atual 
situação econômica do Brasil e o segundo trata dos 
aspectos que ocorreram na grande depressão de 
1929 nos Estados Unidos da América. 
 

b) o primeiro fragmento destaca a relação entre a 
grande depressão existente em 1929 nos Estados 
Unidos da América e os efeitos diretos dessa crise 
na economia brasileira da época. 
 

c) o primeiro texto destaca o contexto específico 
que promoveu as causas e efeitos da afirmação do 
segundo fragmento. 
 

d) os dois fragmentos destacam efeitos globais da 
crise econômica de 2015 e a busca de solução e 
alternativas para essa crise. 
 

e) ambos os textos destacam as causas e efeitos da 
crise de 1929 no Brasil. 
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10.  Observe o símbolo abaixo: 

 
 
A imagem retrata um Selo comemorativo pelos 
480 anos da colonização do Espírito Santo. 
 
Sobre essa colonização, podemos afirmar que 
 
I- criado por D. João III, o sistema de capitanias 
hereditárias tinha por base a divisão do território 
colonial português na América, e o Espírito Santo 
foi uma delas, entregue ao donatário Vasco 
Fernandes Coutinho em 1535. 
 
II- entre os direitos e deveres dos donatários, 
quando se instalaram as capitanias hereditárias, 
constava o direito de catequizar os índios como fez 
o Padre José de Anchieta. 
 
III- Vitória não foi a primeira sede da Capitania do 
Espírito Santo e sim a Vila do Espírito Santo, hoje 
denominada Vila Velha. 
 
IV- as capitanias hereditárias formaram o primeiro 
conjunto de propriedades privadas da História do 
Brasil, visto que foram doadas ou vendidas pelo 
rei D. João III a particulares, e apenas duas 
prosperaram: São Vicente e o Espírito Santo. 
 
Estão corretas somente as afirmativas:  
 
a) I, II, IV.  
b) II, III, IV.  
c) II, III, IV.  
d) I, II, III.  
e) I, II, III, IV.  
 

 
 
 

 
Disponível em Agência Brasil. Acesso em: 12 jun. 2015. 

A imagem destaca um encontro histórico durante a 

Cúpula das Américas, no Panamá, em abril deste ano, 

entre os presidentes Barack Obama e Raul Castro. 

A reunião entre os líderes simboliza a reaproximação e 

retomada do diálogo entre os dois países, encerrando 

décadas de tensão política e disputa ideológica. 

 

Dentre os fatores que distanciaram as relações entre 

Cuba e os Estados Unidos da América, podemos citar 

 

a) os interesses do grupo de empresários, que 

entraram em choque com os interesses do grupo 

agrário-exportador, levando-os, a partir de 1959, a 

aderir às ideias socialistas em Cuba, o que afastou a 

ilha das relações econômicas com a América Latina. 

b) a mobilização popular por meio de manifestações 

de massas e a organização de seguidas greves gerais 

que paralisaram as atividades econômicas de Cuba 

com os Estados Unidos da América.  

c) o embargo econômico, financeiro e comercial dos 

Estados Unidos em relação a Cuba, imposto no ano de 

1962, após o país ter se alinhado ao socialismo 

soviético. 

d) a intervenção estadunidense na Ilha, que enviou 

tropas de apoio aos revolucionários socialistas e 

bombardeou bases do governo cubano. 

 

e) a vitória eleitoral dos revolucionários no pleito de 

eleitoral de 1959 e a gradativa implementação de 

medidas democráticas por Fidel Castro. 
 

 

11. Observe a imagem abaixo: 
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12. Assinale a charge abaixo que melhor caracteriza 
as causas dos atentados terroristas ao Jornal Charlie 
Hebdo, na França, em Janeiro de 2015: 
 
a) 

 

 
 

b) 

 
 
 

c) 

 
 

d) 

 
 
  

e) 

 
 

13. Segundo definição do dicionário AURÉLIO: 
“Corrupção trata-se de substantivo feminino cujo 
significado encontra-se ligado à ação ou efeito de 
corromper, ou seja, de fazer degenerar; ação de 
seduzir por dinheiro, presentes ou quaisquer 
benefícios a alguém, levando este alguém a se 
afastar da conduta reta". 
 

Na República do Brasil, vários momentos mostram 
a corrupção ativa envolvendo alguns fatos que 
foram expostos e apurados na nossa história. Sobre 
esses fatos, podemos apontar: 
 

 

a) A eleição de Juscelino Kubitschek em 1955 e a 
Revolução Constitucionalista de 1932. 
 

b) O Sistema coronelístico da República Velha e o 
impeachment de Fernando Collor de Melo em 1992. 
c) A intentona Comunista de 1935 e a renúncia de 
Jânio Quadros em 1961. 
 

d) As eleições de Fernando Henrique Cardoso em 
1994 e o Mensalão de 2005. 
 

e) O Suicídio de Getúlio Vargas em 1954 e o 
escândalo da Petrobrás em 2015. 
 
14. No mês de maio deste ano, Brasil e China 
assinaram 35 acordos bilaterais nas áreas de 
planejamento, infraestrutura, comércio, energia, 
mineração, entre outras, no valor de mais de US$ 53 
bilhões, de acordo com o governo brasileiro. 
Somente com a Petrobrás, os acordos que envolvem 
financiamento de projetos da estatal chegam a pelo 
menos US$ 7 bilhões em investimentos chineses. 

Sabemos que a China é hoje um dos países mais 
poderosos do mundo e as causas desse poderio estão 
associadas  
I- a uma tentativa de conciliar o processo de 
abertura econômica com estímulo à iniciativa 
privada, ao capital estrangeiro e a um regime 
político de partido único. 
II- ao seu imenso mercado consumidor e a um 
sistema político-econômico peculiar, denominado 
por alguns estudiosos como "socialismo de 
mercado". 
III- aos elevados índices de desenvolvimento social 
alcançados, resolvendo problemas trabalhistas e 
étnicos, o que leva o país a ultrapassar os europeus  
nos critérios de I.D.H (Índice de Desenvolvimento 
Humano). 
IV- às reformas estruturais na economia nos anos 
80, que mudaram os rumos do socialismo em seu 
país e traçaram o projeto de desenvolver a China 
por meio da liberalização econômica sem 
democracia. 
 

ULTRAJANTE...!! UM ESCÂNDALO...!! TEMOS DE 
AGIR...!! 

O PROFETA NUM CARTOON...!! 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO MADE IN U.S.A... 

Nossos trambiques 
estão quebrando o 
sistema financeiro!! 

Relaxa! Eu já mandei 
colocar a culpa nos 
imigrantes e nos gastos 
sociais!! 
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Estão corretas as afirmativas:  
a) I, II, III.  
b) II, III, IV.  
c) II, III.  
d) I, II, IV.  
e) I, II, III, IV.  

 
 

15. Em 1985, encerrava-se um período histórico do 
Brasil conhecido como Ditadura Civil Militar, que 
vigorou no país desde 1964.  
Nos anos 80, inicia-se o processo pela 
Redemocratização do país e o ponto máximo do 
período foi sem dúvida o movimento pelas Diretas-
Já, campanha que mobilizou milhões no final do 
mandato do presidente João Figueiredo, buscando 
pressionar o Legislativo a aprovar a 
chamada Emenda Dante de Oliveira, de autoria do 
parlamentar mato-grossense, que restituía o voto 
direto para presidente. Sobre a aplicabilidade dessa 
ementa e o contexto histórico referente, podemos 
afirmar que a ementa foi 

 
a) rejeitada pelo Congresso, promovendo-se 
eleições indiretas que escolheram como presidente 
da República o civil Tancredo Neves. 
 

b) aprovada pela Câmara dos Deputados, 
obrigando o governo Figueiredo a controlar os 
grupos militares de extrema direita.                                     

 

c) aprovada pela Câmara dos Deputados, 
articulando-se a anistia geral e a extinção do voto 
indireto no país. 
000  

d) rejeitada pela Câmara dos Deputados, 
propiciando forte reação da classe trabalhadora, que 
elegeu diretamente José Sarney. 

 

e) rejeitada pelo general João Figueiredo, que 
decretou, em 1984, medidas que voltavam a 
censurar os conteúdos nos meios de comunicação, 
com o objetivo de abafar o crescente apoio popular 
às Diretas-Já. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.  Observe a imagem a seguir: 
 

 
Disponível em <http://tandtunlimited.com/>. Acesso em: 12 jun. 
2015. 

 
O texto destaca duas palavras: “you” e “world”. 
Pode-se afirmar que isso é feito para: 

 

 
a) Mostrar ao leitor as belezas naturais do nosso 
planeta. 
 

b) Desafiar o leitor a conhecer melhor os países do 
nosso planeta. 
 

c) Apresentar ao leitor as maravilhas ecológicas do 
planeta. 
 

d) Propor ao leitor uma viagem turística ao redor 
do planeta.  
 

e) Chamar atenção do leitor para a 
responsabilidade com o planeta. 

 

 
17. Observe: 

 
 
Leia as afirmações a seguir:  
 
I - Um dos segredos de beleza da mulher é ter 
perdido peso. 
II – A mulher afirma que está bebendo um tônico, 
que é água, para se manter saudável. 
III – A dieta da mulher consiste em comidas 
saudáveis.  
IV – A mulher faz atividade física uma vez por 
semana. 
 
 

water 
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Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):       
   
a) III. 
b) II.  
c) I, II e III.  
d) IV.  
e) I, II, III e IV.  
 
 
18. Leia o fragmento a seguir e assinale a 
alternativa correta: 
 
Health care in Brazil -  An injection of reality 
 

“The best public hospital in São Paulo,” boast signs 

in the state's Instituto do Câncer (ICESP). Last year 

the state government asked more than 200,000 

public-hospital patients to rate their treatment, and 

the 500-bed institute, which opened in 2008, came 

top. Equipped with the latest technology, it offers 

all the most up-to-date treatments—as well as 

lessons in healthy cooking and stress-relieving 

origami. Patients who are recovering get intensive 

physiotherapy…”      

 

Disponível em:<http://www.economist.com/node/21524879>. Acesso 
em: 12 jun. 2015. 
 

A frase do trecho acima, em Inglês, que afirma que 

o Instituto do Câncer possui alta tecnologia é:              

a) “Equipped with the latest technology (…)”.  
 
b) “Patients who are recovering get intensive 
physiotherapy”.  
 

c) “ it offers(…) lessons in healthy cooking”. 
 
d) “The best public hospital in São Paulo,” boast 
signs in the state's Instituto do Câncer (ICESP)”. 
 

e) “Last year the state government asked more 
than 200,000 public-hospital patients to rate their 
treatment”. 

 
 

19. Leia o trecho a seguir:  

Driving in Brazil 

By Patricia Ribeiro 
Brazil Travel Expert 

 

 
Disponível em https://www.itaro.com.br/blog/2014/09/dia-
Nacional-transito-cidadania-respeito/ Acesso em: 12 jun. 2015. 

 
Driving in Brazil is not for everyone. While some 

towns have a safer driving tradition than others, 

traffic in Brazil is, to say the least, undisciplined 

and challenges drivers with many adverse 

situations. 

Getting around Brazil doesn't necessarily require a 

car. While there are few passenger trains, travel 

buses can be very reliable and comfortable. A 

growing number of tour companies take travelers 

to places that can only be reached by 4-wheel 

traction vehicles anyway. 

Adapted from: <http://gobrazil.about.com/od/healthsafety/a/driving.htm> 

 
Na tentativa de convencer o leitor de que existem 
outras possibilidades seguras e confortáveis para se 
viajar, a autora afirma que dirigir no Brasil      
                     
a) oferece bastante segurança. 
b) é tão fácil que qualquer um consegue. 
c) pode servir de modelo para outros países. 
d) desafia motoristas em situações adversas. 
e) deve ser feito em carro próprio. 
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20. Observe um fragmento da música “Another 
way to die”, da banda Disturbed. 

 
The indulgence of our lives 

has cast a shadow on our world 
Our devotion to our appetites 

betrayed us all 
 

An apocalyptic plight 
More destruction will unfold 

Mother Earth will show her darker side 
and take her toll 

 
It's just another way to die 

 
There can be no other reason why 

You know we should of seen it coming 
Consequences we cannot deny will be 

revealed in time 
Glaciers melt as we pollute the sky 

A sign of devastation coming 
We don't need another way to die 

Can we repent in time? 
 

The time bomb is ticking 
and no one is listening 

Our future is fading 
Is there any hope we'll survive?(…) 

 
 Disponível em 
< http://www.vagalume.com.br/disturbed/another-way-to-
die.> Acesso em: 12 jun. 2015. 
 
Pode-se afirmar que a música acima faz um alerta 
sobre a 
 
a) ameaça de bombas. 
b) extinção dos animais. 
c) destruição do planeta. 
d) veracidade do apocalipse.  
e) morte de jovens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. É real a necessidade de modificar as regras 
da aposentadoria em nosso país, atitude nada 
simpática do governo para com o povo, mas que já 
foi tomada por vários países no mundo. A proposta 
aprovada, e já em vigor a partir de 18/06, 
estabelece uma relação de soma da idade do 
contribuinte com o tempo de contribuição, em anos, 
conforme a tabela abaixo:  
 

Ano 

Homem 

(idade+tempo de                        
contribuição) 

Mulher 

(idade+tempo de 
contribuição) 

2015 95 85 

2016 95 85 

2017 96 86 

2018 96 86 

2019 97 87 

2020 98 88 

2021 99 89 

2022 100 90 

Disponível em: IstoÉ independente (online). Acesso em: 12 jun. 
2015. 

 
E assim permanecendo nesses valores a partir de 
2022. 

Walldisney tem hoje 52 anos e 7 meses de idade e 
32 anos e 9 meses de contribuição. Sua esposa 
Jeffersônia tem hoje 47 anos e 1 mês de idade e 28 
anos e 7 meses de contribuição. Seguindo as 
informações da tabela acima, Walldisney e 
Jeffersônia irão aposentar, em   
 
 

a) novembro de 2023 ele e setembro de 2023 ela. 
 

b) novembro de 2022 ele e setembro de 2022 ela. 
 

c) setembro de 2024 ele e novembro de 2024 ela. 
 

d) dezembro de 2023 ele e dezembro de 2024 ela. 
 

e) dezembro de 2023 ele e ela. 
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22. Numa certa região do nosso litoral, 60% 
dos moradores dizem preferir comer peixe a 
qualquer outro tipo de carne. Se você estiver na 
referida região e perguntar a dez pessoas que 
tipo de carne preferem, a probabilidade de seis 
responderem que preferem peixe é de: 

46

46

46

4,06,090)

4,06,0210)

4,06,045)

4,06,045)

4,06,0210)

xxe

xxd

xxc

xxb

xxa

                  

 

 
 

23. O vulcão Colbuco, no Chile, entrou em 
erupção no último mês de abril, após 43 anos de 
inatividade, despejando mais de 120 milhões de 
toneladas de poeira vulcânica. Se considerarmos 
que o fluxo de poeira lançada pelo vulcão foi 
crescente numa primeira fase, constante numa 
segunda fase e decrescente numa última fase, o 
gráfico que melhor representa a quantidade de 
poeira vulcânica (Q) liberada com tempo (t) é: 

 
 

 a)  

                  

 
    
 
 

b)  
 
 

                     
c) 

                                                 
 

 
 

d)  
 
 

 
        

e)  
 
 
 

24. O agricultor Danielo comprou 200 metros de 
tela visando construir um cercado para sua horta e 
impedir que suas galinhas entrem e destruam a 
plantação. Sabendo que o cercado será retangular, 
tendo, em um dos lados, um grande muro com um 
portão no meio, que já está pronto, pode-se afirmar 
que as dimensões do cercado, para que a área 
cercada seja a maior possível, devem ser: 
      
a) 25m e 25m. 
b) 75m e 25m. 
c) 50m e 50m. 
d) 100m e 50m. 
e) 90m e 10m. 
 

 
25. O senhor Rico a Beça mandou construir em 
sua nova mansão duas piscinas: uma na forma de 
um cilindro reto para crianças com profundidade 
de 60cm e raio da base 10m; outra na forma de um 
prisma reto, para adultos, com profundidade P, 
comprimento de 37,5m e largura de 31,4m. Se a 
piscina dos adultos possui volume 10 vezes maior 
que a piscina das crianças, pode-se afirmar que a 
profundidade P da piscina dos adultos será:  
Considere )14,3( =π  
      
a) P=1,8m. 
b) P=1,7m. 
c) P=1,5m. 
d) P=1,6m. 
e) P=1,4m. 
          

 
Disponível em: 
https://www.google.com.br/search?q=vulc%C3%A3o&espv=2&biw=
1777&bih=883&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=R7ue
VZiILMKDwQTQ5KGoDA&ved=0CAYQ_AUoAQ&dpr=0.9#tbm=isc
h&q=piscina&imgrc=eid4Bv8PMafNiM%3A. Acesso em: 12 jun. 2015. 
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O tema de sua redação, que deverá ser uma DISSERTAÇÃO-AGUMENTATIVA, é: O POVO 
BRASILEIRO TEM COMPORTAMENTO ÉTICO OU ANTIÉTICO? 
 
TEXTO DE APOIO I 
 
(...) 
Também acho um absurdo esse número assustador de escândalos envolvendo o dinheiro público. É muita 
patifaria! Tenho asco, ojeriza a tudo isso que está aí. Não devemos considerar nada disso “normal”. Antes, 
porém, cabe a cada um verificar suas corrupções de todo dia. Porque são diárias, tornam-se, para muitos, 
imperceptíveis. Olhe para dentro de si, caro colega, e observe se você está sendo ético, se não tem sido 
corrupto diariamente. Já viu se não furou fila hoje? Já viu se não se esqueceu de devolver o troco que o 
caixa da padaria deu-lhe a mais? Já viu se, para fugir de uma punição, não tentou subornar alguém? Já viu 
se, no trânsito, não foi “enfiando” seu carro à frente de outros que tinham “a preferência” só porque 
dizem que, se a farinha for pouca, seu pirão deve ser o primeiro? 
(...) 
Disponível em: http://doncovimeproncovo.blogspot.com.br/2015/04/ha-fraldas-mas-sao-geriatricas.html Acesso 
em: 12 jun. 2015. 
 
 
 
TEXTO DE APOIO II 
 

 
Disponível em: http://guebala.blogspot.com.br/2009/12/proposta-de-redacao-do-enem-foca-etica.html Acesso em: 
12 jun. 2015. 

 
 
TEXTO DE APOIO III 
 

 
Disponível em: https://fuckthereason.wordpress.com/tag/pequena-sabia/ Acesso em: 12 jun. 2015. 
 
 
 
 
 

Bom dia, moço. Pode me 
dizer se saiu alguma vacina 
contra o mau caráter? 

A ciência ainda tem muitas 
lacunas para preencher. 
Filipe, muitas lacunas!... 
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ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 
 

1. Seu texto deverá ser uma DISSERTAÇÃO. Não se esqueça de que “dissertar” é expor ideias com 

clareza e coerência. Chegue a conclusões decorrentes da argumentação que você apresentou.      

2. Se for necessário transcrever fragmentos dos textos de apoio apresentados, faço-o por meio de aspas. 

3. A dissertação deverá ter extensão mínima de 20 linhas e máxima de 30. 

4. Utilize a variante padrão da língua. 

5. Empregue um bom vocabulário, observe as regras da sintaxe, escreva com clareza e evite chavões, 

repetições, gírias, palavras sem carga informativa ou frases feitas. 

6. Passe o texto a limpo, com letra legível e a caneta. 

7. Escolha um título interessante.  

8. A redação será desconsiderada se o aluno fugir ao tema ou à estrutura de uma dissertação. 

 

 


