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O substituto da vida  

 

Quando meu instrumento de trabalho era a máquina de 

escrever, eu me sentava a ela, punha uma folha de papel 

no rolo, escrevia o que tinha de escrever, tirava o papel, lia 

o que escrevera, aplicava a caneta sobre os xxxxxxxx ou 

fazia eventuais emendas e, se fosse o caso, batia o texto 

a limpo. Relia-o para ver se era aquilo mesmo, fechava a 

máquina, entregava a matéria e ia à vida.  

Se trabalhasse num jornal, isso incluiria discutir futebol 

com o pessoal da editoria de esporte, paquerar a 

diagramadora do caderno de turismo, ir à esquina comer 

um pastel ou dar uma fugida ao cinema à tarde – em 

1968, escapei do "Correio da Manhã", na Lapa, para 

assistir à primeira sessão de "2001" no dia da estreia, em 

Copacabana, e voltei maravilhado à Redação para contar 

a José Lino Grünewald.  

Se já trabalhasse em casa, ao terminar de escrever eu 

fechava a máquina e abria um livro, escutava um disco, 

dava um pulo rapidinho à praia, ia ao Centro da cidade 

varejar sebos ou fazia uma matinê com uma namorada. 

Só reabria a máquina no dia seguinte.  

Hoje, diante do computador, termino de produzir um texto, 

vou à lista de mensagens para saber quem me escreveu, 

deleto mensagens inúteis, respondo às que precisam de 

resposta, eu próprio mando mensagens inúteis, entro em 

jornais e revistas online, interesso-me por várias matérias 

e vou abrindo-as uma a uma. Quando me dou conta, já é 

noite lá fora e não saí da frente da tela.  

Com o smartphone seria pior ainda. Ele substituiu a 

caneta, o bloco, a agenda, o telefone, a banca de jornais, 

a máquina fotográfica, o álbum de fotos, a câmera de 

cinema, o DVD, o correio, a secretária eletrônica, o relógio 

de pulso, o despertador, o gravador, o rádio, a TV, o CD, a 

bússola, os mapas, a vida. É por isto que nem lhe chego 

perto – temo que ele me substitua também.  

 
Ruy Castro Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/ruycastro/2016/01/1725103-o-

substituto-davida.shtml?cmpid=compfb. Acesso em: 07 jan. 2016 

 
“2001”: 2001- Uma odisseia no espaço, filme de Stanley Kübrick, lançado 

no Brasil em 1968. 

José Lino Grünewald: poeta, tradutor, crítico de cinema, música popular 

brasileira e literatura, e jornalista brasileiro. 

 

1 - O texto apresenta características que permitem 

enquadrá-lo no gênero crônica, pois nele o autor  

 

A) argumenta em favor da máquina de escrever. 

B) informa sobre o trabalho do jornalista.  

C) registra o cotidiano com humor, crítica e sensibilidade.  

D) visa transmitir noções relacionadas à ética jornalística.  

 

2 - Com o título do texto, Ruy Castro refere-se  

A) ao jornal.  

B) ao cinema.  

C) às novas tecnologias.  

D) à máquina de escrever.  

 

3 -  No texto, o narrador compara dois momentos de sua 

vida. Os conectores que estabelecem essa comparação 

são, pela ordem,  

 

A) “hoje” e “se”.  

B) “se” e “hoje.”  

C) “quando” e “se”.  

D) “quando” e “hoje”.  

 

4 - Em  “É por isto que nem lhe chego perto – temo que 

ele me substitua também.” o termo destacado é 

 

A) conjunção integrante. 

B) conjunção coordenativa aditiva. 

C) conjunção coordenativa alternativa. 

D) conjunção adverbial temporal. 

 

INGLÊS 

 

5 - What is this called?  
 

A) It’s a dress. 

B) It’s a skirt. 

C) It’s a T-shirt. 

D) It’s a jacket. 

 

 



6 - What place is this? 
 

A) It’s a drugstore. 

B) It’s a supermarket. 

C) It’s a restaurant. 

D)It’s a pet shop. 

 

7 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

frases abaixo: 
 

“_____________ any students in the classroom?” 

“No, _____________.” 

A) Is there – there isn’t 

B) Are there – there aren’t  

C) There is – there isn’t 

D) There are – there aren’t 

 

8 - Assinale a alternativa VERDADEIRA de acordo com o 

quadro de horário escolar abaixo: 
 

Monday 
Tuesd

ay 

Wednes

day 

Thursd

ay 
Friday 

Portugue

se 
Math 

Portugue

se 
Math Arts 

Geograp

hy 
History Science English 

PhysicalEduc

ation 

 

A) Há aula de Educação Física às segundas-feiras. 

B) Há aula de Português às quartas e quintas. 

C) Há aula de História às sextas-feiras. 

D) Há aula de Matemática às terças e quintas. 

 

MATEMÁTICA 
 

9 - (tudosaladeaula.com) Observe o gráfico abaixo que 
revela o total de acidentes fatais em uma capital brasileira:  

 
 
Pelo gráfico, é possível concluir que houve  
 

A) uma redução pela metade em 2017 em comparação 
com o ano anterior.  

B) uma estabilidade de acidentes fatais nos últimos 4 
anos.  

C) uma redução de acidentes graves e fatais nos últimos 
anos.  

D) um aumento de acidentes graves e fatais a cada ano. 

 

10 - O beija-flor possui um par de asas com formato bem 
peculiar. As asas, aliadas aos fortes músculos 
(responsáveis por um quarto do peso total da ave) que as 
movem, fazem deste animal uma ave com impressionante 
capacidade de voo, capaz, inclusive, de voar para trás e 
de fazer malabarismos que seriam impossíveis para outras 
espécies de pássaros. O batimento das asas pode chegar 
a 90 vezes por segundo dependendo da espécie.  
http://www.infoescola.com/aves/beija-flor/ 
 
Nessas condições, a quantidade máxima de vezes que um 
beija-flor bate as asas em 4 minutos e 35 segundos é de: 
 

A) 23750. 

B) 24 750. 

C) 26500. 

D) 25125. 

11. Um comerciante ofereceu um desconto sobre o preço 
de um relógio de parede que custava R$ 60,00. Após o 
desconto, qual o preço do relógio? 

 
A) R$ 45,00  

B) R$ 53,20  

C) R$ 51,00  

D) R$ 55,00 

12 - Imagine um jogo em que um participante tem que 
adivinhar a localização de algumas peças desenhadas em 
um tabuleiro que está nas mãos do outro jogador. Veja um 
desses tabuleiros com uma peça desenhada.  
 

 
 
A sequência de comandos que acerta as quatro partes da 
peça desenhada é: 
 

A) D4, E3, F4, E4. 

B) D4, E4, F4, E5. 

C) D4, E3, F3, E4. 

D) D4, E3, F4, E5. 

GEOGRAFIA 

 

13 - Sobre os aspectos políticos, humanos e econômicos 
da América Latina, reconheça a alternativa correta: 

A) é marcada pelo subdesenvolvimento. 

B) é marcada pela total estabilidade política. 

C) é marcada pela industrialização pioneira e 
independência de capital externo.  

D) é marcada pela ausência de desigualdade econômica. 



14 - Mesmo depois da independência, muitos países da 
América Latina continuaram a utilizar-se do mesmo 
sistema de desenvolvimento econômico, pautado na:  

A) Abertura de novas indústrias; 
B) Exploração de novos centros comerciais; 
C) Diversificação do comércio;  
D) Exploração dos recursos minerais. 

 
15 - As maiores empresas e industriais presentes na 
América Latina, não foram fundadas nesta região, ou 
seja, tratam-se de empresas multinacionais, que visaram 
esses países por condições específicas. 

Investigue e aponte motivos para a presença de 
multinacionais na América Latina. 
 
A) Alto valor das moedas locais, grande mercado 

consumidor e legislações ambientais rígidas. 
B) Mão de obra altamente qualificada, incentivos fiscais e 

presença de matéria-prima. 
C) Mão de obra altamente qualificada, incentivos fiscais e 

grande mercado consumidor. 
D) Mão de obra barata, incentivos fiscais e presença de 

matéria-prima. 
 
16 - Pode-se dizer que a segregação urbana é a 
representação ou reprodução espacial e geográfica da 
segregação social, estando quase sempre relacionada 
com o processo de divisão e luta de classes, em que a 
população mais pobre tende a residir em áreas mais 
afastadas e menos acessíveis aos grandes centros 
econômicos. Esses espaços segregados, além do mais, 
costumam apresentar uma baixa disponibilidade de 
infraestruturas, como pavimentação, saneamento básico, 
espaços de lazer, entre outros. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/segregacao-urbana.htm 

Sobre as pessoas que ocupam as áreas de segregação 
urbana, demonstre a alternativa correta: 

A) São grupos sociais com poucas condições de renda. 

B) São indivíduos que realizam trabalhos muito 
especializados e bem remunerados. 

C) São indivíduos com alta escolaridade e formação 
profissional completa. 

D) São pessoas que optam voluntariamente por residir 
nas áreas segregadas 

HISTÓRIA 

 

17 - Leia abaixo o primeiro artigo da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, documento símbolo da 
Revolução Francesa. Tendo por base a leitura do primeiro 
artigo e os seus conhecimentos sobre a temática, 
responda.  
 

Art.1.º Os homens nascem e são livres e iguais 
em direitos. As distinções sociais só podem 
fundamentar-se na utilidade comum. 
 

Qual princípio fundamental da Revolução Francesa pode 
ser compreendido a partir da leitura do primeiro artigo da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. 
 
 
 

A) O princípio da separação entre os poderes do Estado. 

B) O princípio da justiça divina. 

C) O princípio da igualdade entre todos os Homens. 

D) O princípio do Direito Divino dos Reis. 
 

18 - O imperador francês, Napoleão Bonaparte, buscando 
enfraquecer a Inglaterra, a sua maior rival na hegemonia 
européia, decretou em 1806 o bloqueio continente. 
Assinale a alternativa que descreve o que foi o bloqueio 
continental. 
 

A) Proibição relacionada a fala no idioma inglês em toda 
Europa. 

B) Extinção de imposto sobre a compra de produtos de 
origem inglesa. 

C) Proibição de comercialização entre as nações 
européias com a Inglaterra e suas colônias. 

D) Incentivo ao comércio com o Brasil para os franceses. 
 
19 - Observe as imagens abaixo para auxiliar na responda 
à questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A primeira imagem retrata a Fazenda Santo Antônio, 
situado no atual município de Sapucaí, podendo ser 
observado os morros ao redor da sede da fazenda 
repletos de pés de café. Enquanto a segunda imagem, 
uma fotografia de Marc Ferrez, mostra os trabalhadores 
envolvidos na colheita do café no século. O café foi o 
principal produto da economia brasileira no século XIX. 
Assinale a alternativa que indica o tipo de mão de obra 
que predominou no cultivo do café no Brasil do século XIX. 
 

A) Mão de obra de trabalhadores assalariados. 

B) Mão de obra estrangeiros sob regimes de trabalho 

regulados pelo Estado Imperial. 

C) Mão de obra de origem escrava. 

D) Trabalhadores contratados sob empreitada com direitos 

trabalhistas. 

Fazenda Santo Antônio. 
Sapucaia, RJ.  

Pintura de Nicolau Facchinetti, 1880. 

Marc Ferrez 
Escravos na colheita de café . c.1882 

Rio de Janeiro 



 
20 - O governo monárquico predominou no Brasil durante 

o século XIX, resistindo a mudança no trono e agitações 

políticas. Neste período, o imperador Pedro II governo por 

mais tempo, permanecendo no poder quase 50 anos. 

Assinale a alternativa que representa a imagem de Pedro 

II.                                                                       

 
A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CIÊNCIAS 
 
21 - DOENÇAS DO SISTEMA RESPIRATÓRIO - O 
sistema respiratório é responsável pela captação de 
oxigênio e pela eliminação de gás carbônico. Ele é 
formado pelas cavidades nasais, faringe, laringe, 
traquéia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. 
Dada a importância deste sistema, é importante 
cuidarmos bem dele. Conheça algumas doenças que 
acometem o Sistema Respiratório: A Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (Os principais fatores que levam a 
DPOC relacionam-se ao tabagismo, exposição à poeira 
por longos anos, poluição do ambiente e, em certos 
casos, fatores genéticos), a Bronquite Crônica 
(geralmente decorrente da exposição dos brônquios a 
fatores irritantes, como o tabaco, poluição do ar, entre 
outras fontes), a Enfisema Pulmonar (normalmente 
ocorre por exposição prolongada ao tabaco ou produtos 
tóxicos), a Asma (está ligada a fatores genéticos e 
ambientais como baixa umidade do ar), e o Câncer de 
Pulmão (principal fator de risco é o tabagismo). 
Na última semana, determinado município apresentou 
condições de umidade relativa do ar muito baixas, 
temperatura em declínio, associadas à concentração de 
poluentes devido ao elevado uso de veículos 
automotores no mesmo período. Essas são condições 
que favorecem o aumento imediato de: 
 

A) Hepatites virais. 

B) Doenças respiratórias. 

C) Doenças gastrointestinais. 

D) Diarréias. 
 

 
22 - Desnutrição é um estado patológico causado pela 
falta de ingestão ou absorção de nutrientes. Dependendo 
da gravidade, a doença pode ser dividida em primeiro, 
segundo e terceiro grau. Existem casos muito graves, 
cujas consequências podem chegar a ser irreversíveis, 
mesmo que a pessoa continue com vida. Entretanto, a 
desnutrição pode ser leve e traduzir-se, sem qualquer 
registro de sintomas, numa dieta inadequada. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), a desnutrição 
contribui com mais de um terço das mortes de crianças no 

mundo, apesar de raramente ser listada como a principal 
causa. Nos anos 70, cerca de 30% das crianças entre 5 e 
9 anos estavam com déficit de altura no Brasil, um forte 
indicador de desnutrição de longa data na infância. Falta 
de acesso a alimentos com alto valor nutritivo é uma 
causa comum de desnutrição. Hábitos alimentares 
pobres, tais como amamentação inadequada, ingestão 
de alimentos pouco nutritivos e a falta de instrução sobre 
o valor nutricional dos alimentos contribuem para a 
desnutrição. Infecções frequentes ou persistentes, como 
diarréia, pneumonia e malária também são determinantes 
para o aparecimento da desnutrição. 

Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. 

A) A desnutrição é causada pela falta de ingestão ou 
absorção de nutrientes. 

B) A desnutrição pode ser de origem genética. 

C) A desnutrição pode gerar consequências severas, 
mas que podem ser revertidas através de tratamentos 
e medicações específicas. 

D) Diarréias não podem causar desnutrição. 

 
23 - Os espermatozóides são produzidos nos testículos e 
passam para os epidídimos, onde ficam armazenados 
até serem eliminados durante o ato sexual. 
 

 
 

No processo de ejaculação os espermatozoides são 
conduzidos até a extremidade do pênis por contrações 
rítmicas da musculatura do epidídimo, dos ductos e da 
uretra. Passam inicialmente do epidídimo para o ducto 
deferente e em seguida para o ducto ejaculatório, já 
próximo à bexiga urinária. 

O epidídimo tem a função de: 

 

A) armazenar espermatozoides. 

B) produzir hormônio sexual masculino. 

C) produzir espermatozoides. 

D) produzir hormônios gonadotróficos. 

 
24 - As células sanguíneas são produzidas na medula 
óssea vermelha, que está localizada na parte interna de 
alguns ossos. Essas células podem ser de dois tipos: 

Os glóbulos vermelhos, também chamados hemácias, 
são as células sanguíneas mais numerosas. Há 
aproximadamente 5 milhões dessas células em 1 gota de 
sangue. Elas têm a forma de disco e contém 
hemoglobina, responsável pela cor avermelhada 
característica do sangue. A hemoglobina é uma proteína 
que contém ferro em sua estrutura e atua no transporte 
de gás oxigênio e de parte do gás carbônico. Combinado 

B) 

D) E) 



à hemoglobina, o gás oxigênio que sai dos pulmões é 
transportado para todas as células do corpo, assim como 
parte do gás carbônico produzido nas células é 
transportada para os pulmões. Quando não consumimos 
regularmente alimentos ricos em ferro (carnes vermelhas, 
feijão, hortaliças com folhas escuras, entre outros), a 
quantidade de hemoglobina em nosso organismo pode 
diminuir e causar anemia. Os glóbulos vermelhos 
permanecem no sangue em torno de 120 dias. Após esse 
período, são destruídos, principalmente no baço e no 
fígado. 

 
Os glóbulos brancos, também chamados leucócitos, são 
células sanguíneas maiores que os glóbulos vermelhos e 
presentes no sangue em menor quantidade: entre 5 mil e 
10 mil em uma gota, em condições normais. Essas células 
têm a função de defesa contra agentes estranhos ao 
organismo, como bactérias, vírus e materiais tóxicos. Há 
glóbulos brancos de vários tipos. Eles diferem uns dos 
outros pelo tamanho, pela forma do núcleo e pelo modo 
como atuam. Alguns fagocitam, isto é, comem e digerem 
microrganismos, destruindo-os. Outros produzem 
anticorpos, proteínas que reconhecem determinados 
materiais estranhos ao organismo, denominadas 
antígenos, e neutralizam sua ação. A duração dos 
glóbulos brancos no sangue varia de algumas horas até 
meses ou anos. 
 

As plaquetas são fragmentos de células da medula óssea 
muito menores que os glóbulos brancos e os glóbulos 
vermelhos. Em condições normais de saúde, há 
aproximadamente 300 mil plaquetas em uma gota de 
sangue. O tempo de duração das plaquetas é curto: de 5 a 9 
dias. Essas estruturas estão envolvidas na coagulação 
sanguínea, evitando a perda de sangue pelo organismo. 
Marque a alternativa que sinaliza corretamente uma das 
funções dos glóbulos brancos. 
 

A) Transportar oxigênio pelos diferentes tecidos do corpo. 

B) Produzir anticorpos para defesa do organismo. 

C) Fazer a coagulação sanguínea. 

D) Fornecer energia para as células do nosso organismo. 
 

ARTES 
 
25 - A simetria é definida como tudo aquilo que pode ser 
dividido em partes, sendo que ambas as partes devem 
coincidir perfeitamente quando sobrepostas. ... 
A simetria matemática, por exemplo, consiste na regra da 
disposição de duas figuras idênticas que se correspondam 
ponto a ponto. Nas opções abaixo, selecione a única 
alternativa que não possui uma expressão simétrica. 
 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

D) 

 

 

26 – Observe a imagem e leia o texto 

 

 

 

Os gregos buscavam inspiração no ser humano e na vida. 
Essa visão refletia-se na escultura que apresentavam 
como características: o heroísmo, a racionalidade, frieza e 
dignidade. No início predominou a imagem masculina, os 
deuses gregos representavam a glorificação do próprio 
homem e tinham características humanas.  

Para superar a aparência de rigidez o escultor grego 
procurou representar as figuras: Assinale somente uma 
alternativa.  
 

A) Em movimento  

B) Em tamanho maior  

C) Vestidas  

D) Expressando sentimentos  
 
27 - O quadro de Leonardo da Vinci revela uma das 
facetas do grande artista do 
Renascimento que durante a vida 
transformou sua experiência de mundo 
em arte, sempre pronto a inovar.  
 

Essa criatividade levou Leonardo da 

Vinci a ser conhecido como um homem 

que  

 

A) transformou a arte da escultura ao expressar através 

dela a grandeza da vida espiritual.  

B) abdicou de sua riqueza para se dedicar à pintura de 

personagens da Corte de Florença.  

C) se envolveu com a natureza, com a sociedade e com 

todos os ramos de artes, de modo tão intenso que 

passou a ser conhecido como um artista-cientista.  

D) se dedicou às artes e às ciências através da teoria do 

direito divino, aplicada nos seus exercícios de 

anatomia.  

 
28 - Melodia é:  

 
A) Quando duas ou mais notas de diferentes sons são ouvidas ao 

mesmo tempo.  

B) A qualidade de um instrumento de som que lhe é própria.  

C) O componente mais importante em uma peça musical.  

D) Usada para descrever os diferentes modos pelos quais um 

compositor agrupa os sons musicais em relação à duração dos 

sons. 

http://1.bp.blogspot.com/-6iz_aP33Wew/UQhBRP-g2bI/AAAAAAAAEVQ/1g3e3OGJDnM/s1600/mona-lisa.jpg!Blog.jpg

