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PROJETO “UM CARTÃO” COMPARTILHA 

SENTIMENTOS, COTIDIANOS E MUITO AMOR PARA 

INSPIRAR. 

 

 
 

Divertido, inteligente, criativo, colorido, simples e recheado 

de profundidade: essas são apenas algumas das 

maravilhosas e cativantes características do delicioso “Um 

Cartão”. 

 

Pedro, idealizador e fundador do projeto, largou a carreira 

de advogado e os estudos para concursos públicos, e 

resolveu se dedicar a uma paixão que esteve presente e 

pulsante durante toda sua vida: a escrita. Seguindo seu 

coração, atualmente ele expressa seus sentimentos e 

pensamentos através de frases curtas, claras, sublimes e 

poéticas. 

 

Pedro teve a gentileza de conceder uma entrevista linda e 

inspiradora para o FTC. Suas palavras falam tudo. Confira: 

 

FTC: Poderia falar um pouco sobre você, seus sonhos e 

desejos? 

 

Pedro: Eu sou um cara simples, de gostos simples. O meu 

maior desejo é fazer com que todo mundo perceba que 

todas as respostas estão dentro dos nossos corações, é só 

uma questão da gente se adaptar e começar a ver a vida 

do jeito que ela deve ser vista: como uma grande e incrível 

oportunidade de praticar o bem e transformar tudo através 

da força do amor. 

 

FTC: Quando decidiu tomar seu novo caminho, você se 

deparou com pessoas que não acreditavam no projeto ou 

na sua nova forma de viver? 

 

Pedro: Sempre vão existir pessoas que não acreditam. E 

não só em mim. Existem pessoas que não acreditam nem 

nelas próprias. O mais importante é estar onde você sorri 

de graça, onde você é leve por dentro e onde você é capaz 

de mudar as coisas mais complexas de um jeito simples, 

porque é assim que a gente vence a desconfiança. 

 

FTC: Qual o verdadeiro sentido do projeto, para você? 

 

Pedro: Os cartões existem para mostrar pra todo mundo 

que a vida é simples e é fácil ser feliz. É a gente que 

complica tudo, que coloca mil impedimentos antes de 

conseguir sorrir e isso tá errado e precisa mudar. Todas as 

vezes que eu leio um comentário, uma mensagem, um e-

mail ou apenas a interação entre as pessoas por causa 

dos cartões, o projeto faz sentido. A gente precisa 

recuperar os hábitos que estão esquecidos. A gente 

precisa voltar a dizer que ama. A gente precisa lembrar 

que é com gentileza que a gente move o mundo e não com 

força. 
https://followthecolours.com.br/art-attack/projeto-um-cartao-sentimentos-

cotidianos/ 

1 - O texto é uma 

 

A) notícia. 

B) entrevista. 

C) carta. 

D) crônica. 

 

2 - “Divertido, inteligente, criativo, colorido, simples e 

recheado de profundidade” são características 

 

A) do projeto. 

B) do Pedro. 

C) do FTC 

D) do cartão. 

 

3 - Em “Seguindo seu coração, atualmente ele expressa 

seus sentimentos e pensamentos através de frases curtas, 

https://followthecolours.com.br/art-attack/projeto-um-cartao-sentimentos-cotidianos/
https://followthecolours.com.br/art-attack/projeto-um-cartao-sentimentos-cotidianos/


claras, sublimes e poéticas.”, o pronome destacado retoma 

qual palavra?  

 

A) Vida. 

B) Expressa. 

C) Coração.  

D) Pedro.  

 

4 - “Sempre vão existir pessoas que não acreditam” a 

locução sublinhada poderia ser substituído por: 

 

A) existirá. 

B) existiram.  

C) existirão. 

D) existiam.  

INGLÊS 

5 - What is this called? 

 

A) It’s a pencil. 

B) It’s an eraser. 

C) It’s a book. 

D) It’s a sharpener. 

 

6 - Que meio de transporte (meansoftransportation) NÃO 

está na figura abaixo? 

 

A) Airplane. 

B) Boat. 

C) Bike. 

D)Car. 

 

7 - Assinale a alternativa que completa o diálogo abaixo: 

 

“What is _______ name?” 

“________ name is Paul Miller.” 

 

A) my – His  

B) your – My 

C) her – your  

D) our – their  

 

 

8 - Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta do verbo tobe nas frases abaixo: 

 

___________ you from Brazil? 

I ___________ a teacher. 

Bob ___________ at school now. 

 

A) Is – are – am  

B) Are – is – is  

C) Is –am – are  

D) Are – am – is  

MATEMÁTICA 
 

9 -  (tudosaladeaula.com) O gráfico abaixo revela o 
resultado de uma pesquisa feita entre os visitantes de um 
zoológico no Rio de Janeiro. Cada visitante foi abordado 
com a seguinte pergunta: Dos seguintes animais: Leão, 
Jacaré, Macaco, Urso e Leopardo, qual é o seu preferido? 
Após a pesquisa encerrada, chegou-se à conclusão que o 
animal menos popular neste zoológico é o jacaré.  
 

 
 
Analise atentamente este gráfico de linhas e responda à 
pergunta: Quantos votos o leão e o macaco receberam 
juntos?  
 

A) 50 votos.  

B) 60 votos.  

C) 70 votos.  

D) 110 votos.  

10 - Um hotel necessita comprar mesas e cadeiras, sendo 
que para cada mesa serão utilizadas 6 cadeiras, para 
transformar um salão em sala de convenções. Esse salão 
está dividido em 5 setores: A, B, C, D e E. Nos setores A e 
B cabem, em cada um, 7 fileiras de mesas; em cada fileira, 
cabem 16 mesas. Nos setores C, D e E cabem, em cada 
um, 8 fileiras de mesas; em cada fileira, cabem 19 mesas. 
Quantas mesas e cadeiras deverão ser compradas? 
 

 
 

A) Deverão ser compradas 528 mesas e 2 112 cadeiras. 

B) Deverão ser compradas 376 mesas e 1 584 cadeiras. 

C) Deverão ser compradas 568 mesas e 3 408 cadeiras. 

D) Deverão ser compradas 680 mesas e 4 080 cadeiras. 

11 - Em Salvador ontem a temperatura máxima foi de 35,4 
graus e, em Fortaleza, foi de 38,2 graus. De quantos graus 
é a diferença de temperatura entre as cidades?  

 

A) 2,8 graus  

B) 2,2 graus  

C) 3,2 graus  

D) 3,8 graus 



 
12 - (OBM) Numa competição de ciclismo, Carlinhos dá 
uma volta completa na pista em 30 segundos, enquanto 
que Paulinho leva 32 segundos para completar uma volta. 
Quando Carlinhos completar a volta número 80, Paulinho 
estará completando a volta número: 
 

A) 78 

B) 77 

C) 76 

D) 75 

GEOGRAFIA 

 

13 - Atualmente existem grandes fatores relacionados ao 
desmatamento da Amazônia. 

Demonstre quais das afirmativas abaixo podem ser 
descritas como um desses fatores. 

A) A construção de moradias indígenas. 

B) A preservação de unidades de conservação. 

C) A exploração ilegal de madeira. 

D) A proliferação de pragas naturais. 

14. Leia a tirinha: 

 
Fonte: https://www.redebrasilatual.com.br/ wp-

content/uploads/2019/05/grauna.jpg 

Relacione a tirinha à realidade do sertão nordestino: 

A) A tirinha explica o excesso de doenças contagiosas 
em regiões de clima favorável à dispersão.  

B) A tirinha mostra o atraso brasileiro quanto a medicina 
quando comparado a outros países. 

C) A tirinha explica a falta de acesso à recursos de saúde 
pública à população do interior. 

D) A tirinha mostra como o clima influencia no grau de 
desenvolvimento das regiões brasileiras. 

15 - Quem mora em São Paulo sente na pele o que é 
viver numa cidade cheia de problemas ambientais: ar 
muitas vezes irrespirável, enchentes, lixo nas ruas, 
congestionamento, degradação nos rios, invasão de 
áreas de mananciais, ausência de espaços verdes. As 
agressões tanto à natureza quanto aos moradores da 
cidade parecem não ter fim – e nem solução. 

https://super.abril.com.br/comportamento/sao-paulo-tem-jeito/ 

Justifique o estágio avançado de degradação ambiental 
urbana que se encontra a cidade de São Paulo 

A) É a maior metrópole do país e passou por um 
processo de industrialização acelerado, ocasionando 
uma urbanização desordenada.  

B) A maior parcela da população de São Paulo ainda vive 
em áreas rurais, dificultando o papel de 
conscientização da população.  

C) Todos os problemas estão relacionados a canalização 
do rio São Francisco, que corta o centro da cidade. 

D) Por ser uma cidade de porte médio, os danos 
ambientais causados podem ser facilmente revertidos.  

16 - Demonstre a afirmativa correto acerca da Região Sul 
do Brasil:  

 

 

 

 

A) É uma região com baixos índices de industrialização 
em comparação com o restante do país. 

B) Possui um clima predominantemente polar, com 
baixas temperaturas e elevada umidade. 

C) Possui a menor população entre as cinco regiões 
brasileiras. 

D) É a menor região brasileira em termos de extensão 
territorial. 

HISTÓRIA 

17 - Os europeus iniciaram o processo de expansão 
marítima entre os séculos XVI e XV para buscar um 
caminho marítimo para as Índias. O que havia nas Índias 
que despertava a cobiça dos europeus? 
 

A) madeira 

B) marfim 

C) especiarias 

D) ouro e prata 
 

18 - Nas primeiras décadas do século XV, a Coroa 
portuguesa decidiu implantar um sistema de organização 
territorial buscando promover o processo de colonização 
dos domínios portugueses nas Américas. Qual o nome 
deste sistema implantado pela Coroa Portuguesa para 
promover a colonização do Brasil? 
 

A) Sesmarias 

B) Capitanias Hereditárias 

C) Donatários 

D) Escambo 
 
19 - No continente americano início do século XIX 
representou uma onda crescente de movimentos de 
independência no continente, incluindo antigas colônias da 
Espanha, França e Portugal. Em relação ao processo de 
independência das colônias da Espanha assinale a 
alternativa correta. 
 



A) O processo de independência das colônias espanholas 

aconteceu sem nenhum conflito armado. 

B) As elites das antigas colônias espanholas na América 

não participaram do processo de independência. 

C) As colônias espanholas na América não se tornaram 

independentes no início do século XIX. 

D) As elites das antigas colônias espanholas na América 

lideraram os processos conflituosos de independências 

no continente. 

20 - A obra de arte abaixo é uma pintura do artística Pedro 

Américo, que em 1888 retratou a gesto de D. Pedro I às 

margens do riacho Ipiranga, representando um importante 

processo histórico no Brasil. 

 

 
 
 
Qual processo histórico do Brasil foi retratado na pintura de 
Pedro Américo. 
 

A) Proclamação da República. 

B) Nascimento de Pedro II. 

C) Independência do Brasil. 

D) Emancipação do município de Mesquita. 

CIÊNCIAS 

21 - No Reino Fungi incluem-se os fungos, como os 
mofos, bolores e cogumelos. Os fungos já foram 
considerados plantas, mas são organismos heterotróficos 
porque não produzem seu próprio alimento, como os 
vegetais. Os fungos são eucariontes, pois suas células 
apresentam núcleo delimitado por membrana e podem 
ser unicelulares ou multicelulares. Veja algumas 
importâncias dos fungos: São decompositores, realizam 
relações simbióticas, são utilizados na produção de 
medicamentos e alguns espécimes servem de alimento. 

Durante muito tempo, os fungos foram classificados como 
plantas. Uma característica que nos permite distinguir 
fungos e plantas é: 

A) Os fungos são eucariontes 

B) Os fungos são heterótrofos e as plantas são autótrofas. 

C) Os fungos são decompositores. 

D) Os fungos podem servir de alimentos. 

 
22 - BIODIVERSIDADE ANIMAL - Os animais formam 
um grupo com mais de 1 milhão de espécies já 
identificadas, espalhadas pelos mais diversos ambientes 
terrestres. São seres pluricelulares (formados por várias 
células), de tamanhos variados, desde uma pequena 
pulga a uma baleia azul. São heterótrofos (alimentam-se 

de outros seres). Uma característica permite dividir os 
animais em dois grandes grupos: a presença da coluna 
vertebral. Observe a imagem: Os invertebrados são os 
animais que não apresentam a coluna vertebral. Nesse 
grupo está a maior parte dos animais da Terra. Dentre 
eles, os artrópodes apresentam o maior número de 
espécies. Os vertebrados (que possuem coluna vertebral 
e crânio), são mais fáceis de serem observados e 
estamos intimamente familiarizados (gatos, cães, 
pássaros, cavalos domesticados) já que nossa espécie 
está inserida nesse grupo. 

O reino Animalia, ou reino dos animais, caracteriza-se por 

 

A) Todos os seus representantes realizarem fotossíntese e 
serem autótrofos. 

B) Todos os seus representantes produzirem seu próprio 
alimento. 

C) Todos os seus representantes serem heterótrofos. 

D) A maioria dos seus representantes ser formada por uma 
única célula. 

 
23 - AS BACTÉRIAS: São seres muito pequenos, 
formados por uma única célula (UNICELULARES), só 
podendo ser vistas por meio de microscópios. Estão 
distribuídas por todos os ambientes do planeta, 
adaptadas aos meios terrestres, aquáticos ou aéreos. A 
maioria delas necessita captar o próprio alimento 
(HETERÓTROFAS). De acordo com o formato, podem 
ser: bacilos, cocos, vibriões ou espirilos. As bactérias 
reproduzem-se de forma assexuada, onde uma única 
bactéria dá origem a outras, idênticas entre si. Existem 
bactérias com papéis bem distintos. Umas são essenciais 
para o ambiente (decompositoras), outras participam da 
produção de alimentos como os iogurtes e queijos, 
através da fermentação do leite (lactobacilos). Muitas, 
entretanto, são causadoras de doenças: pneumonia, 
tuberculose, cólera, meningite, são apenas alguns 
exemplos. 
Sobre as bactérias é INCORRETO afirmar que: 
 

A) São seres unicelulares. 

B) Todas são causadoras de doenças. 

C) Algumas são essenciais ao ambiente (decompositoras). 

D) Algumas participam da produção de alimentos. 

 

24 - TEORIAS EVOLUTIVAS - A primeira linha 
evolucionista que ganhou espaço foi o LAMARCKISMO. 
Proposta por Jean-Baptiste Lamarck, baseia-se em duas 
leis: A Lei do uso e do desuso (se um organismo utiliza 
muito alguma estrutura do seu corpo, ela tende a se 
desenvolver; se não usa, esta atrofia) e a a Lei da 
transmissão das características adquiridas (a estrutura 
desenvolvida pelo organismo, passa para os seus 
descendentes; a que atrofia, não). 

A linha evolutiva da teoria proposta por Charles Darwin, o 
DARWINISMO, defende a ideia da ancestralidade em 
comum (todos os seres vivos, em algum ponto do 
passado, compartilham um mesmo ancestral) e da 
seleção natural (a sobrevivência dos indivíduos e seu 
sucesso reprodutivo dependem de sua adaptação ao 
meio em que vivem). Na época da publicação de seu livro 
“A Origem das Espécies”, em 1859, Darwin sabia explicar 
como as características eram selecionadas pelo meio, 

O grito do Ipiranga. (1988) de Pedro Américo. Disponível em 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/diplomacia-cultural-mre/20793-
independencia-ou-morte-grito-do-ipiranga-estudo. Acessado em 26 de 
Outubro de 2020. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/diplomacia-cultural-mre/20793-independencia-ou-morte-grito-do-ipiranga-estudo
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/diplomacia-cultural-mre/20793-independencia-ou-morte-grito-do-ipiranga-estudo


mas não como eram transmitidas através das gerações. 
Faltavam as explicações genéticas, que só foram 
descobertas no século seguinte e permitiram a união da 
evolução com a genética. Esta união foi oficializada no 
NEODARWINISMO, que combina fatores como mutação 
e recombinação gênica ao conceito de seleção natural. A 
mutação é uma alteração no código genético, que mudam 
o seu DNA. A recombinação gênica é a mistura de genes 
que ocorre durante a formação dos gametas do pai e da 
mãe. Nenhum deles passa para os filhos um DNA idêntico 
ao seu, e ainda ocorre a “mistura” dos dois durante a 
formação do material genético dos filhos. Tanto a mutação 
como a recombinação gênica estão sujeitas à seleção 
natural, que decorre das restrições que o meio impõe à 
sobrevivência dos organismos. Quando uma nova 
característica surge, por mutação ou recombinação, se 
ela conferir alguma vantagem ao seu portador, tende a 
ser mantida; caso traga desvantagem, tende a ser 
eliminada. Nesse contexto, os mais aptos são aqueles 
que herdam combinações gênicas que favorecem a 
sobrevivência e a reprodução no meio em que vivem. 
Lamarck foi um dos primeiros cientistas a tentar derrubar 
a ideia de que todas as espécies são imutáveis. Segundo 
esse pesquisador, a utilização constante de um órgão faz 
com que ele torne-se mais forte e funcione melhor, 
enquanto sua inutilização provoca sua atrofia. Marque a 
alternativa que indica como ficou conhecida essa lei: 

 

A) Lei do uso e desuso. 

B) Lei do desenvolvimento e atrofia. 

C) Lei da herança dos caracteres adquiridos. 

D) Lei da seleção natural. 

ARTES 

25 -   Mosaico é uma técnica também conhecida por arte 
“musiva”; é u embutido de pequenas peças de pedras ou 
outros materiais (vidro, mármore, cerâmica ou conchas), 
formando determinado desenho. O objetivo do mosaico é 
preencher um plano. Diante seus estudos, observando as 
características fundamentais de um mosaico, selecione a 
única alternativa em que o mosaico não é representado. 

a) 

 

b)  

 
c)  

 

d) 
 
 

 

 

26 - Na imagem abaixo, uma pintura do artista francês 

PietMondrian, selecione a única alternativa que não mostra 

características da obra: 

 
 

A) Linhas Inclinadas e verticais 
B) Linhas perpendiculares horizontais e verticais 
C) Linhas paralelas e inclinadas 
D) Linhas horizontais somente 

 
27 -  O triângulo é um polígono que possui três lados e três 
ângulos. Podemos classificá-los segundo o tamanho de 
seus lados e quanto à medida dos seus ângulos. Faça as 
equivalências abaixo e marque a alternativa que contenha 
a sequência correta. 

I – Triângulo Equilátero  A) 
 
 

II –  Triangulo Isósceles B) 
 
 

III – Triângulo Escaleno C) 
 
 

 

A)  I   B, II  A , III   C 

B)  I  A, II  B, III  C 

C)  I  B, II  C, III  A 

D)  I  C, II  A, III B 
 
 
28. Observe a imagem do personagem Homer Simpson 
(texto I) e a tela O grito (texto II), do artista plástico Edvard 
Munch, a seguir, para responder à questão. 
 
 
                      Texto I                        Texto II 

 

  
 
Sobre a tela de Munch (Texto II), está correto o que se 
afirma em: 
 

A) A ênfase da tela é dada aos sentimentos das duas 
pessoas que aparecem juntas ao lado da cerca, no 
canto do quadro. 

B) A principal preocupação da imagem é retratar com 
fidelidade e objetividade objetos inanimados. 

C) O personagem central da tela revela sensações de sua 
vida interior. 

D) Por meio de traços precisos, o artista plástico revela 
com objetividade o mundo exterior ao personagem. 

 

 


