GABARITO DA PROVA – ENSINO MÉDIO – PROC. MDR 01/2021
Questão: Leia o texto a seguir: Aquarela (Toquinho) Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com
cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro o lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover,
com dois riscos Tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num
instante imagino Uma linda gaivota a voar no céu Vai voando, contornando A imensa curva norte-sul Vou com
ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela Branco navegando É tanto céu e mar Num beijo
azul (...) “Vai voando, contornando A imensa curva norte-sul Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul”.
Nesta estrofe o poeta denota que:
Resposta: Todas as alternativas estão corretas.

Questão: Leia o texto a seguir: Aquarela (Toquinho) Numa folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com
cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Corro o lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover,
com dois riscos Tenho um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num
instante imagino Uma linda gaivota a voar no céu Vai voando, contornando A imensa curva norte-sul Vou com
ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco a vela Branco navegando É tanto céu e mar Num beijo
azul (...) “Vai voando, contornando A imensa curva norte-sul Vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul”.
De acordo com o texto qual da alternativa descreve o significado de Aquarela:
Resposta: Tipo de pintura feita com tintas que são diluídas em água.

Questão: Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao emprego da crase.
Resposta: Não assisto à filmes de terror. Fico com medo.

Questão: Quanto a ortografia das palavras está CORRETA:
Resposta: Pedágio, Cereja, Antirrugas, Infraestrutura.

Questão: Assinale a alternativa em que o uso da crase está CORRETO:
Resposta: Para diminuir o impacto junto à natureza foi instituída ação de resíduo sólido.

Questão: Marque a alternativa que apresenta palavras INCORRETAS quanto a grafia:
Resposta: Paralizar, Abotoar, Socego.

Questão: Leia: Inutilidades “Ninguém coça as costas da cadeira Ninguém chupa manga de camisa O piano
jamais abana a cauda, Tem asa, porém não voa a xícara.” (José Paulo Paes. É isso ali, Rio de Janeiro,
Salamandras, 1984) A figura de linguagem que ocorre no poema é:
Resposta: Catacrese.

Questão: Identifique a alternativa em que a figura de linguagem trata-se de METÁFORA:
Resposta: Aquele rapaz é um touro.

Questão: Assinale a alternativa em que a frase está ortograficamente CORRETA.
Resposta: O dossel da adolescente mais parecia um carrossel.
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Questão: Em meio aos toros que desabam. “Meu verso é sangue.” As horas pingavam lentas. A figura de
linguagem explicita em todas as frases é:
Resposta: Metáfora.

Questão: Assinale a alternativa em que NENHUMA das palavras é acentuada:
Resposta: Juiz, Saudade, Assim, Flores.

Questão: Na frase “Era uma moça de inteligência bastante limitada.”, qual a figura de linguagem empregada:
Resposta: Eufemismo.

Questão: Relacione as figuras de linguagens de acordo com as frases, e assinale a alternativa
correspondente: (1) Metáfora (2) Hipérbole (3) Metonímia (4) Eufemismo ( ) A testemunha faltou com a verdade.
( ) Abraçar com as retinas cada pedacinho da matéria viva. ( ) Gosto de ouvir Mozart no silêncio da noite. ( ) Agora
serei castigada, afogando-me em minhas próprias lágrimas.
Resposta: 4, 1, 3, 2

Questão: Assinale a alternativa em que os pares das palavras são sinônimas:
Resposta: Léxico-Vocabulário / Após-Depois / Continuar-Prosseguir.

Questão: Na frase “Que interessante, que informativo”, a concordância destacada é:
Resposta: Nominal

Questão: No último quadrinho, o verbo “beber” poderá expressar a ideia de que Garfield:
Resposta: Nunca mais beberá leite.

Questão: Marque a alternativa em que as palavras destacadas não são sinônimos:
Resposta: Pedro era um homem CERTO em todos os negócios. Já José fazia tudo sempre
ERRADO.

Questão: Assinale a alternativa em que o advérbio está destacado corretamente:
Resposta: Minha tia mora LONGE.

Questão: Está incorreto quanto a concordância:
Resposta: Ele tem boa talento e memória para o jogo.
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Questão: Observe a frase e dê o significado para “inócuo”: “Era um gato grande, porém inócuo.”
Resposta: Inofensivo

Questão: Analisando a lógica: 8 1 12 10 14 11 … 3 7 5 16 9 A alternativa correspondente ao número que falta no
espaço vazio é:
Resposta: 6

Questão: Se é verdade que “nenhum legume éverde” e "alguns pimentões são verdes”, então, necessariamente,
conclui-se que:
Resposta: Algum pimentão não é legume.

Questão: Podemos afirmar que a média aritmética de 80; 71; 95; 100 é:
Resposta: 86,5

Questão: Três irmãs encontraram-se em um restaurante. Uma pediu carne, a outra salada e a outra pediu filé de
frango. Cada uma pediu um suco diferente (uva, laranja e pêssego) e uma sobremesa diferente (pudim,
quindim e sorvete). Ana pediu pudim e suco de uva. Maria pediu salada, mas não pediu sorvete. A que pediu filé
não pediu suco de pêssego. Beatriz pediu suco de pêssego. Sendo que:
Resposta: Beatriz pediu carne e Ana pediu filé.

Questão: Se Davi é irmão de Levi, então Juan é primo de Levi. Juan não é primo de Levi. Se Davi não é primo de
Levi, então Davi é irmão de Levi. Portanto:
Resposta: Davi não é irmão de Levi ou não é primo de Juan.

Questão: Observe a sequência de números abaixo. 4 – 12 ___ 52 – 84 -124 – 172 – 228 O número que
preenche corretamente a 3ª posição dessa sequência é:
Resposta: 28

Questão: Se a afirmação “existem médicos que não são cirurgiões” é falsa, então é verdade que:
Resposta: Todo médico é cirurgião.

Questão: Os empregados de uma pequena empresa fizeram uma avaliação com seis testes. Os resultados
foram informados conforme a figura. Determine a média dos acertos:
Resposta: A média de acertos foi de aproximadamente 3,5.

4

Questão: Uma empresa de alimentos conta com duas categorias de funcionários: administrativo e diretoria. Os
funcionários da primeira categoria recebem R$ 950,00 mensalmente, enquanto os da segunda recebem R$
9.500,00. Sabendo que essa empresa possui 63 funcionários no setor administrativo e 5 diretores, o salário
médio pago a eles é de, aproximadamente:
Resposta: 1.580,00

Questão: O resultado da equação 5(x + 3) – 2(x – 1) = 20 é:
Resposta: 1

Questão: Uma fábrica produz ternos e calças sendo que, para cada 2 ternos, produz 5 calças. Em determinado
mês a fábrica produziu 91 peças. O número de calças produzidos foi:
Resposta: 65

Questão: Em uma papelaria há lápis e canetas num total de 305 unidades. Se o número de lápis é igual ao triplo
do número de canetas diminuído de 35 unidades, o número de lápis é:
Resposta: 220

Questão: A afirmação “se estudo então passo” é logicamente equivalente a:
Resposta: se não passo então não estudo.

Questão: Em uma escola há 360 professores. Destes, 40% são professores de Matemática e 20% são
professores de História. Quantos professores são de Literatura nesta escola:
Resposta: 144

Questão: No primeiro semestre, Roqueline alcançou as seguintes médias: Matemática: 8,8 Português: 7,6
História: 8,0 Geografia: 8,0 Inglês: 9,0 Espanhol: 8,4 Qual a média semestral de Roqueline?
Resposta: 8,3

Questão: De acordo com os princípios gerais estabelecidos pelo art. 3º da Convenção Internacional de Direitos
das Pessoas com Deficiência, assinale a alternativa correta:
Resposta: O respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como
parte da diversidade humana e da humanidade.

Questão: “'Barreiras’ significa qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a
participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à
liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, a compreensão, à circulação
com segurança entre outras.” Sobre o trecho disposto no artigo 2ª da Resolução, é correto informar que as
“Barreiras” são classificadas corretamente:
Resposta: Barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e
privados abertos ao público ou de uso coletivo. ALTERAÇÃO DE GABARITO.
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Questão: Conforme a Resolução CNJ nº 230/2016, as Comissões Permanentes de Acessibilidade e Inclusão
de cada Tribunal, com caráter multidisciplinar, fiscalizam, planejam, elaboram e acompanham os projetos
arquitetônicos de acessibilidade e projetos “pedagógicos” de treinamento e capacitação dos profissionais e
funcionários que trabalhem com as pessoas com deficiência. Essas comissões referem- se à acessibilidade
como:
Resposta: Permissão de entrada e permanência de
dependências dos edifícios e sua extensão.

cães-guias

em

todas

as

Questão: A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário sobretudo com a finalidade de:
Resposta: Proteção e socorro em quaisquer circunstâncias.

Questão: A avaliação da deficiência quando necessária será biopsicossocial, realizada por uma equipe
multiprofissional e interdisciplinar e considerará: I – A limitação no desempenho de atividades; II – A restrição
de participação; III- Os impedimentos somente nas funções do corpo. Marque uma das assertivas abaixo:
Resposta: Apenas os itens I e II estão corretos.

Questão: Uma crise entre dois importantes países foi ainda mais instigada devido a morte do general iraniano
Qassim Soleiman, em 2 de janeiro de 2020, em Bagdá. Quais foram esses dois países?
Resposta: Irã e Estados Unidos.

Questão: A Austrália foi notícia nos principais veículos de comunicação do mundo no início de 2020. Qual foi o
motivo que gerou toda essa atenção à Austrália?
Resposta: Aos incêndios florestais que atingiram o país.

Questão: “Em 25 de janeiro de 2019, houve um grande acidente, considerado o maior acidente de trabalho no
Brasil em perda de vidas humanas e o segundo maior desastre industrial do século”. A qual acidente se refere o
texto acima?
Resposta: Rompimento de barragem em Brumadinho.

Questão: Qual o atual presidente dos Estados Unidos?
Resposta: Joe Biden.

Questão: Coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa causada por um vírus recém-descoberto.
Recentemente, em 17/01/2021, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o uso emergencial
de duas vacinas no Brasil. Quais são elas?
Resposta: CoronaVac e AstraZeneca.
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Questão: Como ficou conhecido o processo de saída do Reino Unido da União Europeia, iniciado em 2017, e
que teve como previsão de término 31 de dezembro de 2020?
Resposta: BREXIT.

Questão: No dia 9 de março de 2020, o preço do barril de petróleo despencou devido ao não acordo entre um
grande produtor de petróleo mundial e a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). Os
envolvidos não concordaram porque um dos membros da OPEP (Organização dos Países Exportadores de
Petróleo), sugeriu a redução da produção de petróleo, uma vez que a pandemia do Coronavírus faria com que a
demanda por petróleo diminuísse. A ideia seria acompanhar a redução da demanda diminuindo a oferta
para que não houvesse muito impacto nos preços. Quais foram os dois grandes produtores mundiais que
não entraram em acordo e foram responsáveis por gerar uma queda pontual do preço do petróleo?
Resposta: Rússia e Arábia Saudita.

