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PORTUGUÊS 

 
Mariana Santos lembra tempos de professora: 
"Amava dar aulas e lecionei por mais de dez 

anos" 
 

 
Sucesso na TV há 15 anos, Mariana Santos foi professora 
pré-escolar e de artes integradas antes da fama (Foto: 
Victor Pollak/TV Globo e Arquivo pessoal) 

 
Atriz conta que se formou em pedagogia antes de 
emplacar no meio artístico. Destaque no elenco de 
‘Pega Pega’, ela avalia amor platônico de Maria Pia e 
diz: “Sempre fui muito pé no chão, mas é claro que já 
sofri por amor, já fui abandonada…” 
 
Apesar dos perrengues, Mariana nunca cogitou 
desistir da carreira artística e diz que o trabalho como 
professora – ela é formada em pedagogia – foi 
engrandecedor. A atriz está confirmada no elenco de 
Cara e Coragem, novela das 7, que estreará em 2022, 
depois da inédita Quanto Mais Vida Melhor, substituta 
de Pega Pega. 
 
Em Pega Pega, sua personagem passou por uma 
transformação no visual depois de uma 
temporada na Suíça. A mudança veio depois do 
casamento do Eric (Mateus Solano) com Luiza 
(Camila Queiroz). Você acredita que cuidar da 
beleza ajuda a superar um momento de dor? Ou 
considera superficial? 
A Maria Pia voltou mais sensual. Ela usava roupas 
fechadíssimas e voltou poderosa, se sentindo mais 
sensual. Não adianta mudar por fora, se a 
interiorização continua a mesma. Isso vale para 
todos.  
 
Você se identificou em algum aspecto com a Maria 
Pia? 
Não pela obsessão, mas já vivi um amor platônico. 
Não fui a fundo porque nunca fui obcecada por um 
amor. Sempre fui muito pé no chão, mas é claro que 
já sofri por amor, já fui abandonada… Quem nunca, 

né? Já me apaixonei por um cara lixo e só depois me 
questionei por ter perdido tempo e lágrimas. 
 

Em qual fase da vida? 
Na adolescência, muito. E na fase adulta também. Às 
vezes, a gente entra numas roubadas… Por mais que 
você até receba alguns alertas, você não quer ouvir 
por imaturidade de adolescente. Já na fase adulta, 
você tem mais sinais e até reconhece a situação que 
está vivendo.  
 
Você fala com carinho da novela. O que a 
personagem representou na sua carreira? 
Foi uma fase muito feliz, de renovação e mudanças. 
Todo artista quer desafios e exercitar outros lados. 
Pega Pega foi esse momento para mim. Foi uma 
surpresa muito boa. Uma personagem cheia de 
nuances e possibilidades. Trabalhei humor e drama. 
Foi muito importante ter feito a Maria Pia.  
 
Era um desejo seu ser atriz desde menina? Nunca 
teve um plano B? 
Muito mais que desejo, era uma vocação. Minha 
brincadeira predileta era fazer personagens e dar aula 
para as bonecas. Então, estudei para ser professora. 
Me formei em pedagogia, mesmo já trabalhando com 
teatro. Também amava dar aulas e lecionei por mais 
de dez anos. Dei aula para pré-escola, criança, 
adolescente… Dava aulas de artes integradas. Dava 
aula em três escolas diferentes, fazia teatro à noite… 
Era uma verdadeira correria. Fazia faculdade, gostava 
de dar aula e gostava de ser atriz. Nunca foi encarado 
como um “plano B”. Foi uma escolha leve. Tudo se 
encaminhou naturalmente. Cursei magistério ainda 
novinha. Assim, poderia dar aula meio período, ter 
meu dinheiro e fazer teatro. Eu precisava ter o meu 
dinheiro. Depois trabalhei em tempo integral. 
Trabalhei muito e ainda trabalho. 
 
(trechos selecionados)  
https://revistaquem.globo.com/Entrevista/noticia/2021/09/mariana-
santos-lembra-tempos-de-professora-amava-dar-aulas-e-lecionei-
por-mais-de-dez-anos.html 
 
 

 
1 - O texto é uma 
 
A) notícia. 
B) entrevista. 
C) crônica. 
D) fábula. 
 
 

https://revistaquem.globo.com/Entrevista/noticia/2021/09/mariana-santos-lembra-tempos-de-professora-amava-dar-aulas-e-lecionei-por-mais-de-dez-anos.html
https://revistaquem.globo.com/Entrevista/noticia/2021/09/mariana-santos-lembra-tempos-de-professora-amava-dar-aulas-e-lecionei-por-mais-de-dez-anos.html
https://revistaquem.globo.com/Entrevista/noticia/2021/09/mariana-santos-lembra-tempos-de-professora-amava-dar-aulas-e-lecionei-por-mais-de-dez-anos.html


 

 

2 - Sobre a época em que atuava como a professora, 
Mariana demonstra 
 
A) carinho. 
B) arrependimento. 
C) desconforto. 
D) irritabilidade.  
 
3 - Assinale o trecho em que há linguagem informal: 
 
A) “Depois trabalhei em tempo integral. ” 
B) “Foi uma fase muito feliz, de renovação e 
mudanças. ” 
C) “Uma personagem cheia de nuances e 
possibilidades. ” 
D) “Às vezes, a gente entra numas roubadas…” 
 
4 - “Sempre fui muito pé no chão…”  A expressão 
destacada tem o sentido de  
 
A) ser realista. 
B) viver na fantasia. 
C) ser medroso. 
D) ser sonhador. 

 
 

INGLÊS 
 
5-  What’s the weather like? (Como está o tempo?) 
 

 
A) It’s windy. 
B) It’s snowy. 
C) It’s rainy. 
D) It’s sunny. 
 
6- What time is it? 
  
 
A) It’s two o’clock. 
B) It’s four o’clock. 
C) It’s seven o’clock. 
D) It’s nine o’clock. 
 
 
7-  What’s the boy doing? 

 

 
A) He’s cleaning his room. 
B) He’s doing his homework. 
C) He’s turning on the light. 
D) He’s watching TV. 
 
8-  O que o a menina está dizendo na frase abaixo? 
 

 

A) Eu podia andar de bicicleta quando eu tinha 3 anos.  
B) Eu podia cozinhar quando eu tinha 3 anos. 
C) Eu podia jogar bola quando eu tinha 3 anos. 
D) Eu podia andar de skate quando eu tinha 3 anos. 

 
 

MATEMÁTICA 
 

9 - Observe o circuito representado pela figura abaixo, 
que começa no local indicado pela letra A e termina 
na letra H. Quando A = 9, o valor de H é 

 
 
 

A) -8 
B) -12 
C) -19 
D) -27 

  
10 - (Colégio Pedro II - 2015) Rosinha pagou R$ 67,20 
por uma blusa que estava sendo vendida com 
desconto de 16%. Quando suas amigas souberam, 
correram para a loja e tiveram a triste notícia que o 
desconto já havia acabado. O preço encontrado pelas 
amigas de Rosinha foi 

 

A) R$ 70,00. 

B) R$ 75,00. 

C) R$ 80,00. 

D) R$ 85,00. 

   

I could ride a bike 
when I was three 

years old. 



 

 

11 - Observe os triângulos apresentados a seguir. 

 
 
 
 

Indique uma característica presente em todas as 
figuras apresentadas. 
 

A) Os triângulos possuem um ângulo maior que 
90 graus. 

B) Os triângulos possuem em ângulo reto. 
C) Os ângulos são menores que 90 graus. 
D) Não apresentam características comuns. 

 
12 - Pedro comprou ingressos para o cinema e sentou 
na poltrona (J; 9). No esquema abaixo estão 
localizados pontos que representam algumas 
poltronas no cinema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro sentou na poltrona 
  

A) K 
B) P 
C) W 
D) Z 

 

GEOGRAFIA 

 

13. Leia o texto abaixo: 
Senado do Império estudou transposição do Rio 

São Francisco 
Embora só agora se torne realidade, o sonho de fazer 
o sertão virar mar tem pelo menos dois séculos. O 
primeiro plano de transposição de que se tem notícia 
remonta à década de 1810, no fim da Colônia, mas a 
ideia só começaria a ser levada a sério anos mais 
tarde, no Império. Dom Pedro II esteve bem perto de 
executar o “encanamento” (a palavra usada na época) 
das águas do Rio São Francisco. 

 
Adaptado de: https://www12.senado.leg.br/ noticias/materias/2017/06/05/ senado-do-imperio-estudou-

transposicao-do- rio-sao-francisco 

 
Como explicitado pelo texto, o plano de remanejar as 
águas do Rio São Francisco é antigo, e somente até 
no século XXI que está sendo implantado. No entanto, 
esse plano pode gerar algumas consequências para 
a população e o meio. Indique o objetivo do projeto de 
transposição do Rio São Francisco: 
 

A) Promover conforto térmico no sertão, 
proporcionando maior umidade ao ambiente. 

B) Fornecer abastecimento de água para as 
regiões áridas do Nordeste. 

C) Fornecer rede de encanamento e esgoto para 
população do interior nordestino. 

D) Melhorar a qualidade do transporte hidroviário 
da região sertaneja. 

14. Leia o texto abaixo: 
Quebradeiras de coco babaçu preservam 

tradição no interior do Maranhão 
Na zona rural do município maranhense de Bacabal, 
a cerca de 250 quilômetros da capital, São Luís, está 
o povoado Aldeia do Odino, onde as mulheres 
perpetuam uma tradição: desde crianças até 
senhoras de mais de 60 anos de idade, as 
quebradeiras de coco babaçu contribuem para que o 
Maranhão seja o estado com a maior extração de 
amêndoa desse tipo de coco no país. (...) O 
conhecimento é passado de geração em geração e a 
questão de gênero é central. “A atividade é exercida 
quase exclusivamente por mulheres. (...) as 
quebradeiras de coco são uma das quinze 
identidades étnicas brasileiras reconhecidas como 
comunidades tradicionais e, portanto, merecem 
proteção de seu modo de vida por parte do Estado. 
Mas suas conquistas nasceram, principalmente, da 
articulação das próprias mulheres da região, através 
do Movimento Interestadual das Quebradeiras de 
Coco Babaçu (MIQCB), que contempla os estados do 
Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí. A maior conquista 
do movimento foi a criação de uma lei municipal, 
conhecida como Lei do Babaçu Livre. (...) as leis do 
babaçu livre deram às mulheres direitos sobre as 
palmeiras independentemente da terra onde se 
localizassem.  

Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/ agencia-noticias/2012-agencia-de-
noticias/noticias /23624-quebradeiras-de-coco-babacu-preservam-tradicao-no -interior-

do-maranhao 

Explique a existência da Lei do Babaçu Livre: 
 

A) Enriquecer as populações da comunidade 
através da exportação do produto. 

B) Preservar as tradições da comunidade e 
garantir o seu sustento. 

C) Garantir as riquezas naturais da região, sem 
que haja retirada da amêndoa. 

D) Resguardar as tradições da comunidade 
contra a retirada da amêndoa por outros 
grupos. 

  
15. Em razão das diferentes características físicas 
que apresenta, a Região Nordeste é dividida em 
quatro sub-regiões: meio-norte, zona da mata, 
agreste e sertão. Compreender as peculiaridades 
das sub-regiões nordestinas é de fundamental 
importância para a análise das relações sociais ali 



 

 

estabelecidas, que refletem diretamente nas 
atividades econômicas desenvolvidas.  

 
Explique uma das características pertencentes a sub-
região nordestina zona da mata:  
 

A) é uma faixa de transição entre a Amazônia e 
o sertão semiárido do Nordeste, é composta 
pelos estados do Maranhão e oeste do Piauí. 
A vegetação natural dessa área é a mata de 
cocais. 

B) é uma extensa área de clima semiárido, 
conhecido como “Polígono das Secas”. 
Compreende o centro da Região Nordeste, 
está presente em quase todos os estados. 

C) também conhecida como Litoral Continental, 
apresenta a maior concentração populacional 
do Nordeste e é a sub-região mais 
urbanizada. 

D) corresponde à área de transição entre o 
sertão semiárido e a zona da mata. A principal 
atividade econômica nos trechos mais secos 
do agreste é a pecuária extensiva; nos 
trechos mais úmidos é a agricultura de 
subsistência. 

 

16. Reconheça qual das imagens abaixo apresenta a 
vegetação de caatinga, presente na Região 
Nordeste:  
 

 
 

A) IIII 
B) IV 
C) II 
D) I 

 

HISTÓRIA 

17- Leia o texto abaixo da historiadora Glória Kok 
sobre a construção da imagem histórica das 
bandeiras. 

 

“[...] a maioria dos integrantes era constituída de 
escravos indígenas, geralmente Guarani ou Carijó, 
que formavam tropas auxiliares encarregadas de 
combater e capturar índios no sertão. [...] Os 
mamelucos, descendentes de pai branco e mãe índia, 
muitas vezes atuavam como guias e intérpretes, pois 
falavam a ‘língua geral’ (Tupi) [...]. A primeira bandeira 
de grande porte saiu de São Paulo em 1628, [...] com 
cerca de 900 paulistas e 2 mil guerreiros Tupi.”      

KOK, Glória. Descalços, violentos e famintos. Revista de História da Biblioteca Nacional, 
n. 34, p. 23, jul. 2008. 

Segundo a descrição da autora sobre a formação 
das bandeiras no Brasil colonial, assinale a 
alternativa correta. 

A) As bandeiras eram organizadas 
exclusivamente por forças de homens 
brancos, armadas equipamento de origem 
europeia. 

B) As bandeiras eram missões que buscavam 
organizar a catequização de grupos 
indígenas do interior do território colonial 
português. 

C) As bandeiras eram expedições que contavam 
com o conhecimento, e a força militar de 
indígenas e mestiços, conhecedoras dos 
perigos das matas e da língua dos grupos 
nativos. 

D) As bandeiras eram expedições formada 
exclusivamente por escravizados de origem 
africana. 

 
18 - Observe a representação cartográfica abaixo, e 
assinale a alternativa que melhor resume o processo 
de formação agraria da sociedade colonial da América 
Portuguesa ao longo dos séculos XVI ao XVIII. 

 

 

A) A sociedade colonial pode ser explicada 
ocorrência exclusiva da lavoura de cana de 
açúcar na região do litoral, sem a ocorrência 
de nenhum tipo economia nas demais regiões 
do território. 

B) A sociedade colonial conheceu diferentes 
tipos de atividades econômicas no decorrer 
dos séculos XVI ao XVIII, com a ocorrência de 
diferentes atividades de econômicas em 
diferentes parcelas do território. 

C) A atividade de exploração do pau-brasil 
representou a única atividade colonial do 
século XVI ao século XVII. 

D) A atividade de produção de cana de açúcar 
nos séculos XVI e XVII e a mineração no 
século XVIII foram as únicas atividades 
econômicas do Brasil colonial. 



 

 

19 - Leio trecho abaixo e assinale a alternativa que 
melhor responde se adequada a discussão presente 
no trecho. 

“Vigiados, mal alimentados e reprimidos, os 
africanos ainda assim se rebelavam. Embora 
essa não fosse a regra, as revoltas eram 
comuns e amedrontavam as equipagens 
negreiras em razão da desproporção 
numérica entre os lados envolvidos. Para 
vigiar os escravos presos no porão, era útil 
compreender o que eles diziam – daí a 
importância da presença dos ‘línguas’ ou 
marinheiros intérpretes, muitos deles 
também escravos. ” 
RODRIGUES, Jaime. Navio negreiro. In: SCHWARCZ, Lilia M.; GOMES, 
Flávio do Santos (Org.). Dicionário da escravidão e liberdade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2018. p. 345. 

 
A) Nos navios negreiros, os cativos 

transportados no tráfico transatlântico eram 
bem alimentados e recebiam cuidados 
médicos necessários, por isso a ocorrência 
de revoltas era inexistente. 

B) As condições enfrentadas pelos escravizados 
nos navios negreiros eram desumanas e 
insalubres, todavia a tripulação temia a 
ocorrência de revolta em razão da 
desproporção numérica entre a tripulação e 
os escravizados, por isso era comum o 
emprego de marinheiros habilitados em 
línguas africanas buscando identificar 
qualquer tipo de comunicação inicial de uma 
possível revolta. 

C) Os números do tráfico atlântico são irrisórios, 
e a escravidão na América Portuguesa se 
sustentou a partir do nascimento escravos no 
continente americano. 

D) A presença de marinheiros falantes das 
línguas africanas era incomum nos navios 
tumbeiros.  

 
20 - Observe a gravura abaixo e assinale a alternativa 
que melhor identifica o tipo de manifestação cultural 
de origem afro-brasileira está representada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A) Na gravura está representada uma festividade 
junina reunindo elementos da cultura agrária da 
sociedade colonial brasileira. 

B) A gravura representa a organização de uma 
passeata envolvendo indivíduos de diferentes 
origens sociais no Brasil colonial. 

C) A gravura representa a realizar de uma roda 
organizada para a pratica da capoeira, 
manifestação de origem afro-brasileira. 

D) Na gravura está representada a realização de uma 
festa, com a presença elementos musicais do funk 
carioca. 

 

 
CIÊNCIAS 

 

21 - O ar é matéria e, como tal, ocupa lugar no 
espaço.  

 

Não é correto afirmar que: 
 

A) O ar existe não só na atmosfera, mas também 
no interior do solo e nas águas dos rios e dos 
mares. 

B) O ar não tem peso. 
C) O peso que o ar exerce sobre os seres e as 

coisas constitui o que chamamos de pressão 
atmosférica. 

D) O ar tem sido usado para inúmeras 
finalidades, tais como para a navegação, para 
a combustão, para o funcionamento de 
objetos e aparelhos que utilizam o ar 
comprimido e o ar rarefeito, para a respiração 
dos seres e para a realização da fotossíntese. 

 
22-  Em relação ao AR, considere as afirmativas. 
 

 

 

 
I. O ar é elástico, pois é compreensível (pode ser 
comprimido)  
II. O ar é extensível (pode ser distendido ou 
dilatado), voltando ao volume normal quando retorna 
às condições normais de pressão. 
III. O ar se "expande", como os perfumes e o cheiro 
do éter. Quanto mais espaço se der, mais o ar se 
expande, para enchê-lo. Esse fenômeno é chamado 
expansibilidade do ar. 

A) Somente uma está correta 
B) Duas afirmativas estão corretas 
C) Nenhuma afirmativa está correta 
D) Todas estão corretas  

 
23-  O aquecimento global é uma teoria muito aceita 
pelos cientistas de hoje. Que dizem que o mundo 
está ficando cada vez mais quente por conta da ação 
humana.  



 

 

 

 

Segundo seu conhecimento sobre o assunto, aponte 
a informação correta sobre o aquecimento global. 

A) É um processo natural e não tem influência 
humana. 

B) É um processo natural, mas intensificado pela 
ação humana. 

C) É um processo artificial e intensificado pela 
ação humana. 

D) Ele é um processo recente e não há registros 
de acontecer em outra época. 

 
24-  A destruição da camada de ozônio é um problema 
muito preocupante, pois essa região da estratosfera 
possui um papel importante na absorção de grande 
parte da radiação ultravioleta (UV) do Sol, que poderia 
causar grandes danos aos humanos. 

 

Entre esses danos, podemos apontar, exceto: 

A) Câncer de pele. 
B) Pneumonia. 
C) Envelhecimento precoce da pele. 
D) Redução da eficiência do sistema 

imunológico. 

ARTES 

25 - A orquestra sinfônica é um conjunto de 
instrumentos musicais que executa, principalmente, 
peças do repertório erudito da música. Esse conjunto 
de instrumentistas pode ser dividido em três grandes 
grupos pelo tipo de instrumentos que tocam: cordas, 
sopros e percussão. Assinale a alternativa que 
apresenta a ordem correta do grupo a que pertencem 
os seguintes instrumentos, respectivamente: 
contrabaixo, fagote, violino, oboé e tímpano. 

 
 

A) Sopro, sopro, corda, percussão e sopro. 
B) Corda, sopro, corda, sopro e percussão. 
C) Sopro, corda, percussão, sopro e percussão. 
D) Percussão, corda, corda, sopro e percussão. 

26 - (Enem-2018 - Adaptada) 

 

As duas imagens são produções que têm a cerâmica 
como matéria-prima. A obra Estrutura vertical 
dupla se distingue da urna funerária marajoara ao 

A) evidenciar a simetria na disposição das peças. 
B) materializar a técnica sem função utilitária. 
C) abandonar a regularidade na composição. 
D) anular possibilidades de leituras afetivas. 
 

27– A imagem abaixo é do artista holandês Maurits 
Cornelis Escher.  

Que efeito está presente na imagem? 

 

A) Perspectiva  
B) Simetria  
C) Ilusão de ótica  
D) Instalação  
 

 

28 – UNESPAR 2015 – Adaptada) 

O Museu Oscar Niemeyer (MON), localizado em 
Curitiba, promoveu de 17 de julho a 2 de novembro 
de 2015 uma exposição de fotografias mostrando 
passagens da vida de Frida Kahlo. Sobre a 
protagonista da exposição denominada “Frida Kahlo 
– Suas fotografias”, é correto afirmar que: 
 

I. Foi uma cantora de ópera mexicana, celebrada por 
suas interpretações de árias virtuosísticas. 
II. Foi uma artista plástica mexicana 
III. Foi uma dançarina mexicana, casada com o 
pintor de murais Diego Rivera. 
IV. Na infância, contraiu poliomielite e aos 18 anos 
sofreu um grave acidente de bonde. 

  

A) Alternativas I e IV estão 
corretas; 

B) As alternativas II e IV 
estão corretas; 

C) As alternativas III e IV 
estão corretas; 

D) Somente a alternativa II 
está correta; 


