
	

Texto I: Humor não é bullying 
NATALIA KLEIN 
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Não existe nada mais fácil do que sacanear quem já é frequentemente 
sacaneado. É tiro certo, todos vão achar graça. Mas aí não estamos falando de 
humor. O nome disso é bullying. 

[...] Recentemente, dei uma entrevista em que me perguntaram sobre os 
limites do humor. Por uma infelicidade, publicaram apenas um trecho da minha 
resposta, em que eu digo que "não posso mais fazer piadas com anão, negros, 
homossexuais". 

É importante deixar claro que eu disse sim essa frase pavorosa. Mas em 
um contexto muito mais amplo. O que eu expliquei — ou, pelo menos, tentei 
explicar — é que não se pode fazer piadas envolvendo assuntos polêmicos sem 
correr o risco de ser tachado de preconceituoso. Mas fingir que o preconceito não 
existe é infinitamente pior. 

Não sou a favor de fazer graça de quem já tem que lidar diariamente com 
a intolerância. Sou a favor de se fazer piada da intolerância em si. Em colocar na 
mesa os nossos podres para que a gente lembre que eles existem. 

 
 (Fonte: http: //www.adoravelpsicose.com.br/2011/10/humor-não-e-bullying.html.	Acessado em 

27/08/2015) 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

CONCURSO: EMIMA 
ARÉA: PORTUGUÊS   QUESTÃO 1 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Item I – 1: Relações entre partes do texto e inferências. 
GABARITO: B         NÍVEL DE DIFICULDADE:   (  ) FACIL       ( X ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
No texto I, a frase inicial apresenta uma declaração em linguagem coloquial: “Não existe 
nada mais fácil do que sacanear quem já é frequentemente sacaneado”.  
 

Comando:  
No mesmo texto, essa ideia aparece em linguagem formal na frase: 

Alternativas:  
A) “Sou a favor de fazer piada da intolerância em si.” (linha 14) 

B) “Não sou a favor de fazer graça de quem já tem que lidar diariamente com a 

intolerância.”(linhas 13-14) 

C) “Recentemente, dei uma entrevista em que me perguntaram sobre os limites do humor.” 

(linhas 4-5)  

D) “É importante deixar claro que eu disse sim essa frase pavorosa.”(linha 8) 

Gabarito comentado:  
A resposta correta é a letra B. O verbo “sacanear” é o responsável por conferir à frase 
destacada do texto I o tom de oralidade e de informalidade. Segundo Houaiss, “sacanear” é 
chatear, incomodar, perturbar, molestar. A autora quer dizer, então, que é muito fácil 
chatear alguém que já sofre com chateações normalmente. A reprodução dessa mesma 
ideia só é encontrada na letra B, já que, no trecho destacado, a autora se opõe a fazer 
humor, usando pessoas que já são molestadas “diariamente” em razão da intolerância de 
alguns. Em nenhuma outra alternativa (A, C e D), é mencionada a pessoa que sofre com o 
bullying. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



CONCURSO: EMIMA 
ARÉA: PORTUGUÊS   QUESTÃO 2 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Item I – 1: Relações entre partes do texto e inferências.; Item 
I – 7; Estratégias argumentativas; Item II – 1: Classes de palavras: operações de uso e 
reflexão. 
GABARITO: A         NÍVEL DE DIFICULDADE:   ( X ) FACIL       (  ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
 

Comando:  
A autora do texto I usa a 1ª pessoa do plural (“estamos”, “nossos”) e a expressão “a 
gente” para 

Alternativas:  
A) tornar o leitor também responsável pelo que se diz sobre o bullying.  

B) condenar as práticas de bullying cometidas pelos possíveis leitores do texto. 

C) recusar a responsabilidade sobre práticas de bullying que podem ser cometidas.  

D) reforçar a responsabilidade de quem escreve sobre o que é dito sobre o bullying. 

Gabarito comentado:  
A resposta correta é a letra A. O uso da 1ª pessoa do plural (“estamos”, “nossos”) e da 
locução “a gente” serve, no texto, como uma estratégia linguística para tornar o leitor 
corresponsável por aquilo que o sujeito argumentador defende, tornando aquele cúmplice 
das ideias defendidas no texto, portanto partilhando a responsabilidade de combater o 
bullying com o sujeito argumentador. Na letra B, fala-se em condenação de práticas de 
bullying cometidas pelo leitor, informação que não procede, pois o sujeito argumentador 
fala para um leitor genérico, não para praticantes de bullying em especial; na letra C, fala-
se em recusa de responsabilidade sobre práticas de bullying, o que também não procede, 
já que o sujeito argumentador está justamente mostrando o comprometimento de todos 
nessa questão; na letra D, fala-se de reforço da responsabilidade de quem escreve: se a 
ideia fosse essa, o texto estaria escrito em 1ª pessoa do singular. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



CONCURSO: EMIMA 
ARÉA: PORTUGUÊS   QUESTÃO 3 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.; Item I – 7; Estratégias argumentativas; Item II – 1: Classes 
de palavras: operações de uso e reflexão. 
GABARITO: D         NÍVEL DE DIFICULDADE:   (  ) FACIL       ( X ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
Os advérbios em português servem para traduzir variadas circunstâncias, mas também, em 
alguns contextos, como nos textos argumentativos, são usados para expressar um ponto 
de vista defendido pelo produtor do texto. 

Comando:  
Esse segundo uso do advérbio aparece em: 
 

Alternativas:  
A) “Não sou a favor de fazer graça de quem já tem que lidar diariamente com a intolerância 

(...)” (linhas 13-14) 

B) “Recentemente, dei uma entrevista em que me perguntaram sobre os limites do 

humor.”(linhas 4-5) 

C) “Não existe nada mais fácil do que sacanear quem já é frequentemente sacaneado.” 

(linhas 1-2) 

D) “Mas fingir que o preconceito não existe é infinitamente pior.” (linhas 11-12) 

Gabarito comentado:  
A resposta correta é a letra D. Em A, B e C, os advérbios destacados traduzem, apenas, a 
ideia de “tempo”. Já em D, o advérbio é utilizado para marcar a ideia de intensidade e 
também o ponto de vista do produtor do texto, já que fica claro que ele não concorda, de 
jeito algum, com o fato de fingir que o preconceito não existe. 
	

	

	

	

	

 



Texto II 

    (https: //www.facebook.com/tirasarmandinho/?fref=ts. Acessado em 13/10/2015) 
 
 
 
 
CONCURSO: EMIMA 
ARÉA: PORTUGUÊS   QUESTÃO 4 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Item I – 2: Intertextualidade 

GABARITO: B         NÍVEL DE DIFICULDADE:   (  ) FACIL       (  ) MÉDIO     ( X ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
 

Comando:  
Assinale a alternativa que contém a frase do texto I que diz de outro modo a mesma 
mensagem do terceiro quadrinho do texto II. 

Alternativas:  
A) “Recentemente, dei uma entrevista em que me perguntaram sobre os limites do humor.” 

(linhas 4-5) 

B) “Mas aí não estamos falando de humor. O nome disso é bullying.” (linhas 2-3) 

C) “É importante deixar claro que eu disse sim essa frase pavorosa.” (linha 8) 

D) “Sou a favor de se fazer piada da intolerância em si.” (linha 14) 

Gabarito comentado:  
A resposta correta é a letra B, visto que esse trecho do texto I e a fala do personagem no 
último quadrinho da tirinha estabelecem uma nítida diferença entre o bullying, o preconceito 
e o ódio, de um lado, e a piada e o humor, de outro, discutindo, portanto, os limites do 
humor. Na letra A, a frase destacada diz respeito a uma entrevista concedida pela autora 
do texto I e não faz referência à discussão sobre os limites do humor. 
Na frase da alternativa C, a autora do texto I reafirma o que disse em uma entrevista e não 
faz referência à discussão sobre os limites do humor. No período da alternativa D, a autora 
do texto I expressa sua opinião em relação a piadas sobre intolerância, e não faz referência 
à discussão sobre os limites do humor. 
	

	

	

	



	

CONCURSO: EMIMA 
ARÉA: PORTUGUÊS   QUESTÃO 5 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: .; Item I – 7; Estratégias argumentativas; Item II – 1: Classes 
de palavras: operações de uso e reflexão. 
GABARITO:          NÍVEL DE DIFICULDADE:   ( X ) FACIL       (  ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
 

Comando:  
O termo “Então”, no terceiro quadrinho do texto II, pode ser substituído, sem prejuízo de 
seu sentido original, por 

Alternativas:  
A) portanto. 

B) porque. 

C) pois. 

D) mas. 

Gabarito comentado:  
A resposta correta é a letra A, visto que a palavra “portanto” apresenta sentido de 
conclusão, assim como o termo “então”, no último quadrinho do texto II. O sentido das 
demais conjunções não se adequa ao contexto, já que “porque” (letra B) e “pois” (letra C) 
podem apresentar sentido de explicação ou de causa, e “mas” indica ressalva, contraste 
(letra D). 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Texto III: História do humor 
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“O humor está presente na civilização desde as sociedades mais 
primitivas — ele é uma capacidade que o ser humano tem de olhar a realidade 
e ressignificá-la, tornando-a algo engraçado e conferindo-lhe olhar crítico. No 
passado, ele era até uma forma de sobrevivência às adversidades e de união 
do grupo”, de acordo com o professor da Escola de Comunicações e Artes, 
Ricardo Alexino Ferreira. 

Alexino conta que, a partir dos anos 40, os humoristas passaram a 
retratar frequentemente de forma pejorativa grupos minorizados da sociedade, 
como negros, mulheres, idosos e deficientes. Segundo ele, os comediantes 
consideraram esse humor fácil, pois muitas vezes se limitava a imitar essas 
pessoas. “Parte do humor se tornou sem repertório e um reforçador de 
estereótipos, uma caricatura do ‘outro’”, diz. 

 
(Fonte: http://www.jornaldocampus.usp.br/index.php/2011/10/ quando-a-piada-perde-a-graca-e-vira-

ofensa/ Acesso em: 08/09/2015) 
	

CONCURSO: EMIMA 
ARÉA: PORTUGUÊS   QUESTÃO 6 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Item II – 3: Operadores de transformação estrutural e de 
expansão de sintagmas (ativa x passiva; adjetivo/locução adjetiva; estruturas substantivas 
e adjetivas). 
GABARITO:          NÍVEL DE DIFICULDADE:   (  ) FACIL       (  ) MÉDIO     ( X ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
Releia o seguinte trecho destacado do texto III: “Segundo ele, os comediantes 
consideraram esse humor fácil, pois muitas vezes se limitava a imitar essas pessoas.” 
(linhas 9-11). 

Comando:  
Assinale a alternativa que apresenta a forma correspondente da oração sublinhada na voz 
passiva. 

Alternativas:  
A) Esse humor fácil foi considerado pelos comediantes. 

B) Esse humor é considerado fácil pelos comediantes. 

C) Considerou-se esse humor fácil pelos comediantes. 

D) Esse humor foi considerado fácil pelos comediantes. 

Gabarito comentado:  
A resposta correta é a letra D, pois todos os termos da voz ativa, presentes no trecho 
destacado, apresentam seus equivalentes na voz passiva, bem como o verbo está 
conjugado no tempo adequado, o pretérito perfeito do indicativo. Na letra A, o adjetivo 
“fácil, sendo predicativo do objeto na voz ativa, não equivale a adjunto adnominal na voz 
passiva. Na letra B, a locução verbal no trecho reescrito está no presente do indicativo, o 
que altera o tempo da frase original. Na letra C, a frase reescrita apresenta agente da 
passiva em estrutura de voz passiva sintética, o que não atende à prescrição gramatical. 
	



	

	

CONCURSO: EMIMA 
ARÉA: PORTUGUÊS   QUESTÃO 7 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO Item I – 1: Relações entre partes do texto e inferências.; Item 
II – 4: Operações de pronominalização e substituição lexical. 
GABARITO:          NÍVEL DE DIFICULDADE:   (  ) FACIL       ( X ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
Releia o trecho do texto III a seguir: “O humor está presente na civilização desde as 
sociedades mais primitivas — ele é uma capacidade que o ser humano tem de olhar a 
realidade e ressignificá-la, tornando-a algo engraçado e conferindo-lhe olhar crítico.” 
(linhas 1-3). 

Comando:  
Os pronomes oblíquos “la”, “a” e “lhe” referem-se ao mesmo termo, que é 

Alternativas:  
A) “uma capacidade”. 

B) “as sociedades”. 

C) “na civilização”.  

D) “a realidade”. 

Gabarito comentado:  
A resposta correta é a letra D, pois o termo “a realidade” é o referente do objeto direto dos 
verbos ressignificar e tornar, representado pelos pronomes “la” e “a”, respectivamente, e 
também é o referente do objeto indireto do verbo conferir, substituído pelo pronome “lhe”. 
Na letra A, o referente não poderia ser “uma capacidade”, pois não haveria coerência 
textual. Na letra B, os pronomes citados estão no singular e não poderiam substituir um 
termo no plural. Por fim, na letra C, o termo “na civilização” exerce função sintática de 
adjunto adverbial, e os pronomes destacados retomam termo substantivo. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



CONCURSO: EMIMA 
ARÉA: MATEMÁTICA   QUESTÃO 8 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: I.4 – Números: porcentagem e IV – Tratamento da 
Informação 
GABARITO: B         NÍVEL DE DIFICULDADE:   ( X ) FACIL       (  ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
Observe com atenção o quadro a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IBGE: desemprego sobe mais entre jovens de 18 a 24 anos, chegando a 16,4% 

O aumento do desemprego em maio foi maior entre os jovens, segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). 

Fonte: www.uol.com.br. Adaptado. Acessado em 25/06/2015. 
Comando:  

No último censo realizado em 2010, o IBGE estimava a população de jovens entre 18 e 24 
anos em torno de 24 milhões. Supondo que o número não tenha se alterado e tomando-o 
por base, pode-se dizer que o número de desempregados nessa faixa, 18 a 24 anos, 
aumentou, no último ano em, aproximadamente 

Alternativas:  
A) 500 mil. 

B) 1 milhão. 

C) 1milhão e meio. 

D) 2 milhões. 

Gabarito comentado:  
De maio/2014 para maio/2015 houve um aumento percentual de 16,4 – 12,3 = 4,1%. Daí, 
4,1% de 24 milhões = 984 mil. 
	



CONCURSO: EMIMA 
ARÉA: MATEMÁTICA   QUESTÃO 9 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: I.4 – Números: Porcentagem; III.9 – Formas e Medidas: 
Perímetros e áreas de figuras planas 
GABARITO: C         NÍVEL DE DIFICULDADE:   ( X ) FACIL       (  ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
A Figura 1 representa a visão de um jogador de futebol na cobrança de um pênalti: 

 
Figura 1 

Fonte: http://ultradownloads.com.br Acessado em 19/11/2015. 
Considere as medidas oficiais de uma baliza de futebol (Figura 2) como sendo 7,32m de 
cmprimento e 2,44m de altura, sabendo que a área ocupada pelo goleiro é representada 
pelo retângulo ABCD (Figura 3), com 1,80m de altura (lado AB) e 2,0m de 
envergadura/largura (lado BC). 

 
                                      Figura 2                                                      Figura 3 

Fonte: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/produtos/campo_de_futebol.asp Acessado em 19/11/2015. 
Comando:  

Deste modo, na cobrança de um pênalti, o goleiro ocupa uma porcentagem da área do gol 
aproximadamente igual a 

Alternativas:  
A) 12%. 

B) 15%. 

C) 20%. 

D) 24%. 

 
Gabarito comentado:  

%2020,0
32,7.44,2
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CONCURSO: EMIMA 
ARÉA: MATEMÁTICA   QUESTÃO 10 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: I.3 – Números: Proporcionalidade; III.9 – Formas e Medidas: 
Perímetros e áreas de figuras planas 
GABARITO: D         NÍVEL DE DIFICULDADE:   (  ) FACIL       ( X ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
O Tangram é um quebra-cabeça chinês formado por 7 peças com as quais podemos 
formar várias figuras, utilizando todas as peças e sem sobrepô-las. 
 

  
 
O retângulo a seguir foi formado por seis dessas sete peças.  

 
Comando:  

A razão entre a área desse retângulo e a área do quadrado inicial é de 

Alternativas:  
A) 0,25.  

B) 0,33. 

C) 0,56. 

D) 0,75. 

Gabarito comentado:  
Para formar o retângulo acima retiramos uma das peças 6 ou 7 do quadrado inicial, cuja 

área é igual a 
4
1

desse quadrado, portanto a área do retângulo é de 
4
3

 da área do 

quadrado inicial. 
	

Legenda: 
 
Fig. 1 – Triângulo retângulo isósceles médio 

Fig. 2 – Paralelogramo 

Fig. 3 e 5 – Triângulos retângulos isósceles 

congruentes 

Fig. 4 – Quadrado 

Fig. 6 e 7 – Triângulos retângulos isósceles 

congruentes 



CONCURSO: EMR 
ARÉA: MATEMÁTICA   QUESTÃO 14 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: III.1 – Formas e Medidas: Unidades de medida de tempo, 
comprimento, massa, área e volume 
GABARITO: C         NÍVEL DE DIFICULDADE:   (  ) FACIL       ( X ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
Uma das histórias contadas sobre o Xadrez é que o jogo foi criado por um camponês, a 
pedido do rei de sua região, que gostaria de ter um passatempo. O rei, muito contente com 
a criação do jogo, perguntou ao camponês o que ele gostaria de receber como prêmio, 
quando ouviu a seguinte resposta:  

- Majestade, o tabuleiro do xadrez é composto por 64 casas. Eu gostaria de 
receber 1 grão de milho pela 1ª casa do tabuleiro, e cada casa seguinte, o dobro 
do número de grãos recebido pela casa anterior, até o final. 

Resumindo, o pedido do camponês foi 

 
onde o número em cada casa do tabuleiro representa a quantidade de grãos recebidos por 
esta casa. Ao final, o rei constatou que seria impossível atendê-lo, pois seriam necessários 
aproximadamente 18x1018 grãos de milho. 

Comando:  
Sabendo que 1 grão de milho pesa aproximadamente 4x10– 4 Kg, o peso total do pedido do 
camponês, em toneladas, seria 

Alternativas:  

A) 72x105. 

B) 72x1010. 

C) 72x1011. 

D) 72x1017. 

Gabarito comentado:  
Se 1 grão pesa 4x10 – 4 Kg, então 18x1018 grãos pesarão 72x1014 Kg, o que equivale a 
72x1011 toneladas, já que 103 Kg = 1 tonelada. 



	

CONCURSO: EMIMA 
ARÉA: MATEMÁTICA   QUESTÃO 12 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: III.7 – Formas e Medidas: Inscrição e circunscrição de 
polígonos regulares; IV.3 - Tratamento da informação: Processos de contagem 
GABARITO: A         NÍVEL DE DIFICULDADE:   (  ) FACIL       ( X ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
A figura a seguir mostra um polígono regular de 14 lados e todas as suas diagonais: 

 
Fonte: https://clickexatas.wordpress.com. Acessado em 12/10/2015. 

Comando:  
O número de diagonais traçadas é de 

Alternativas:  
A) 77. 

B) 79. 

C) 80. 

D) 98. 

Gabarito comentado:  

diagonais77
2
1114

2
)3n(nd =

⋅
=

−⋅
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CONCURSO: EMIMA 
ARÉA: MATEMÁTICA   QUESTÃO 13 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: II.4 – Pensamento algébrico:Equações, Inequações e 
Sistemas de equações polinomiais do 1º grau 
GABARITO: B         NÍVEL DE DIFICULDADE:   (  ) FACIL       ( X ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
Para comemorar seu aniversário, Alexandre pesquisou o preço de alguns salgadinhos. Na 
confeitaria Docebom, para comprar 120 quibes e 150 coxinhas, gastaria R$510,00. Na 
confeitaria Vovó Tânia, para as mesmas quantidades de quibes e de coxinhas, o preço de 
cada quibe era 10% menor e o de cada coxinha 20% menor.  Em comparação aos preços 
da Docebom, o gasto de Alexandre seria de R$432,00. 
 
Resolvendo o sistema a seguir, encontraremos os valores de x e y, que representam, 
respectivamente, o preço de cada quibe e de cada coxinha. 

 
 

Comando:  
Então, o preço, em reais, de cada quibe na confeitaria Vovó Tânia é 

Alternativas:  
A) 1,70. 

B) 1,80. 

C) 1,90. 

D) 2,00. 

Gabarito comentado:  
150x + 120y = 510. Dividindo toda equação por 30, obtemos 4x + 5y = 17 (equação I). 
120(x.0,90) + 150(y.0.80) = 432. Dividindo toda equação por 12, obtemos 9x + 10y = 36 
(equação II). 
Multiplicando a equação I por (-2) e somando com a equação II, obtemos x = 2. 
Na segunda confeitaria, havia um desconto de 10%, logo, custava R$1,80. 

	

	

	

	

	

	



CONCURSO: EMIMA 
ARÉA: MATEMÁTICA   QUESTÃO 14 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: II.2 e II.5 – Pensamento algébrico: Reconhecimento de 
padrões e Equações do 2º grau e IV.1 - Tratamento da informação: Análise de graficos e 
tabelas 
GABARITO: D         NÍVEL DE DIFICULDADE:   (  ) FACIL       ( X ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
Uma empresa de turismo vende pacotes para cruzeiros marítimos ao preço de 
R$2.000,00. Em dezembro de 2014 foram vendidos 50 pacotes. Após análise, o gerente 
da empresa estimou que a cada R$100,00 de desconto no preço, conseguiria vender 10 
pacotes a mais. Daí decidiu, a partir de janeiro, que o preço do pacote diminuiria 
R$100,00 a cada mês. Abaixo, uma tabela com a evolução do preço do pacote e do 
número de pacotes vendidos, em função do número de meses: 
 

Número de meses Preço do pacote Número de pacotes 
1 2000 – 100.1 50 + 10.1 
2 2000 – 100.2 50 + 10.2 
3 2000 – 100.3 50 + 10.3 
... ... ... 
x   

 

 

Comando:  
Sabe-se que em um determinado mês ‘x’, após a aplicação do desconto, o faturamento foi 
de R$136.000,00. Assinale a alternativa que apresenta uma equação do 2º grau que nos 
permite determinar em que mês ‘x’ esse faturamento ocorreu: 

Alternativas:  
A) x² + 10x – 50 = 136. 

B) x² + 20x + 50 = 136. 

C) –x² + 20x + 10 = 136. 

D) –x² + 15x + 100 = 136. 

Gabarito comentado:  
O faturamento no mês número x será calculado através de expressão: 
(2000 – 100x).(50 + 10x) = 100.000 + 20.000x – 5000x – 1.000x² = -1.000x² + 15.000x + 
100.000. 
Igualando a expressão a 136.000, encontraremos a equação –x² + 15.x + 100 = 136. 

 
	

	

	

	



CONCURSO: EMIMA 
ÁREA: BIOLOGIA   QUESTÃO 15 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: Item 5. Características gerais dos grandes grupos: 5.5 

Animalia. 

GABARITO: B         NÍVEL DE DIFICULDADE:   ( ) FACIL       ( x ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
Leilão de Jardim 

Quem me compra um jardim com flores? 
borboletas de muitas cores, 
lavadeiras e passarinhos, 
ovos verdes e azuis nos ninhos? 
Quem me compra este caracol? 
Quem me compra um raio de sol? 
Um lagarto entre o muro e a hera, 
uma estátua da Primavera? 
Quem me compra este formigueiro? 
E este sapo, que é jardineiro? 
E a cigarra e a sua canção? 
E o grilinho dentro do chão? 
(Este é meu leilão!) 

MEIRELES, Cecília.  Ou isto ou aquilo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 2002. 6ª ed.  

 
Comando:  

Dentre os organismos citados no poema, assinale a alternativa em que ambos os 
exemplares apresentam exoesqueleto. 

Alternativas:  
A) Sapo e lagarto. 

B) Cigarra e grilinho. 

C) Caracol e borboleta. 

D) Passarinho e lavadeira. 

Gabarito comentado:  
O exoesqueleto é uma característica exclusiva dos artrópodes. A opção b é a única onde 
ambos os indivíduos são artrópodes. 
	

	

	

	

	

	

	



	

CONCURSO: EMIMA 
ÁREA: BIOLOGIA   QUESTÃO 16 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 7. ECOLOGIA: 7.1 Conceitos básicos de Ecologia; 7.2 
Cadeias e teias alimentares; 8. PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS: 8.2 Aquecimento 
Global 
GABARITO: B         NÍVEL DE DIFICULDADE:   (  ) FACIL       (x  ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
Leia o texto a seguir. 
 
“Experimentos para 'fertilizar' os oceanos com ferro e favorecer assim a floração de 
fitoplâncton no mar mostram novos caminhos para lutar contra o aquecimento do planeta”, 
é o que mostra um estudo publicado pela revista Nature, em julho de 2012.  
Uma maior floração do fitoplâncton, conjunto de organismos representado por espécies 
autótrofas e microscópicas, propiciará diretamente que uma taxa maior de um certo gás 
estufa seja retirado da atmosfera. 

Comando:  
Marque a alternativa correta que indica, respectivamente, o gás que seria retirado da 
atmosfera, e qual o processo biológico responsável por esse fenômeno. 

Alternativas:  
A) Oxigênio e fotossíntese.  

B) Gás carbônico e fotossíntese. 

C) Oxigênio e respiração celular. 

D) Gás carbônico e respiração celular. 

Gabarito comentado:  
O gás carbônico é um dos gases responsáveis pelo aquecimento global (gás estufa) e o 
processo da fotossíntese, realizado por organismos autotróficos, como os constituintes do 
fitoplâncton, o utiliza como matéria prima.  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



CONCURSO: EMIMA 
ÁREA: BIOLOGIA   QUESTÃO 17 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 6. FISIOLOGIA HUMANA: 6.1 Sistema circulatório; 6.2 
Sistema respiratório 
GABARITO: D         NÍVEL DE DIFICULDADE:   (  ) FACIL       (x  ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
O cigarro pode causar cerca de 50 doenças diferentes. Em cada tragada são inaladas 4 
700 substâncias tóxicas. Dentre elas temos o monóxido de carbono (CO), que se combina 
com a hemoglobina do sangue e acaba reduzindo a oxigenação sanguínea no corpo. 

Adaptado de: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/quais-sao-os-males-que-o-cigarro-
provoca-no-corpo-humano Acessado em 13/10/2015. 

Comando:  
Para que o monóxido de carbono se combine com a hemoglobina, é necessário que ocorra 
o processo da hematose.  Assinale a alternativa que indica em que estrutura anatômica a 
hematose ocorre, e quais os sistemas envolvidos neste processo, na ordem em que são 
respectivamente atingidos, quando o fumante realiza uma tragada.   

Alternativas:  
A) Faringe, circulatório e digestório. 

B) Brônquios, nervoso e digestório. 

C) Bronquíolos, respiratório e nervoso. 

D) Alvéolos pulmonares, respiratório e circulatório. 
Gabarito comentado:  
Na hematose ocorre a troca de gases entre o sangue e o ar presente nos pulmões. Esse 
processo ocorre exatamente nos alvéolos pulmonares. No caso do monóxido de carbono, 
após ser introduzido no corpo pelo sistema respiratório, através de uma tragada, atingirá os 
alvéolos e passará para o sistema circulatório.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	



CONCURSO: EMIMA 
ARÉA: GEOGRAFIA   QUESTÃO 18 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: O RELEVO E SUAS TRANSFORMAÇÕES NATURAIS E SOCIAIS 

GABARITO: C         NÍVEL DE DIFICULDADE:   (X  ) FACIL       (  ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
Observe atentamente o mapa. 

        
 

(Adaptado de ROSS, Jurandyr L. S. In:MIRANDA, Leodete e AMORIM, Lenice.  
Atlas Geográfico. Cuiabá: Entrelinhas, 2001, p.7) 

Comando:  
Elaborado com base em imagens de radar, o novo mapa do relevo brasileiro de Jurandyr 
Ross possibilitou ampliar a complexidade da geomorfologia do Brasil. Aos planaltos e 
planícies já presentes em classificações anteriores, o geógrafo propôs a criação de uma 
terceira macrounidade, as depressões, que são 

Alternativas:  
A) porções residuais salientes do relevo, que apresentam intensa atividade sísmica e 

vulcânica.  

B) superfícies essencialmente planas, nas quais os processos de sedimentação superam 

os de erosão. 

C) superfícies mais rebaixadas que as áreas do entorno, onde predominam processos 

erosivos. 

D) áreas elevadas devido à ação do intemperismo, com terrenos sedimentares de origem 

tectônica. 

Gabarito comentado:  
Em 1989, Jurandyr Ross, professor e pesquisador do Departamento de Geografia da USP, 
divulgou uma nova classificação do relevo brasileiro, com base nos estudos de Aziz 
Ab’Saber e na análise de imagens de radar obtidas no período 1970-1985. Além dos 
planaltos e das planícies, a classificação criou a macro-unidade denominada ‘depressão’, a 
saber: áreas de relevo aplainado, rebaixado em relação ao seu entorno e onde 
predominam processos erosivos. 



	

CONCURSO: EMIMA 
ARÉA: GEOGRAFIA   QUESTÃO 19 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: MODERNIZAÇÃO DO CAMPO BRASILEIRO 

GABARITO: D         NÍVEL DE DIFICULDADE:   (  ) FACIL       (  ) MÉDIO     (X  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
A modernização do espaço agrário tem aumentado o domínio do homem sobre a natureza 
e, embora o modelo de produção agropecuária empresarial tenha gerado um aumento da 
produção de matérias-primas e alimentos, tem provocado também graves problemas 
sociais e ambientais.  

Comando:  
Em relação a este modelo, uma característica e sua consequência direta, são, 
respectivamente, 

Alternativas:  
A) prática de queimadas – compactação do solo. 

B) uso extensivo da terra – aumento da produtividade. 

C) mecanização do plantio e da colheita – mudanças no regime hidrológico. 

D) uso intensivo de defensivos agrícolas – contaminação de lençóis freáticos. 

Gabarito comentado:  
O investimento no setor agropecuário através do complexo agroindustrial exige grandes 
extensões de terra para o cultivo de monoculturas intensivas, transformando os solos em 
áreas suscetíveis aos processos de desgaste e erosão devido ao desmatamento. 
Problemas como lixiviação, laterização, ravinamento, desertificação, salinização etc. são 
comuns em áreas onde o manejo do solo não é sustentável. Um dos problemas mais 
graves é a utilização exagerada de agrotóxicos, praguicidas, fungicidas e fertilizantes, que 
contaminam o próprio solo e, por percolação, atinge o lençol freático, contaminando 
também os mananciais de água subterrâneos.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



CONCURSO: EMIMA 
ARÉA: GEOGRAFIA   QUESTÃO 20 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: PROBLEMAS AMBIENTAIS URBANOS 

GABARITO: A         NÍVEL DE DIFICULDADE:   (  ) FACIL       ( X ) MÉDIO     (  ) DIFÍCIL 

Enunciado:  
 

 
Fonte: www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1681962 Acessado em 13/10/2015. 

 
A paisagem natural da cidade do Rio de Janeiro foi profundamente modificada, sobretudo 
ao longo do século XX. Em meio a muitas transformações, destacam-se os aterramentos 
de áreas pantanosas e costeiras. Na fotografia é possível verificar uma das mais famosas 
intervenções humanas na alteração da linha de costa original da Baía de Guanabara: a 
construção do Parque do Flamengo, repleto de monumentos e cortado por uma via 
expressa. 

Comando:  
A partir da leitura deste texto, um objetivo e um problema decorrente da construção de 
aterros na região central da cidade do Rio de Janeiro são, respectivamente, 

Alternativas:  
A) construção de novas vias de circulação – destruição de manguezais.  

B) criação de novas áreas para expansão urbana – aumento da poluição atmosférica. 

C) produção de espaços para destinação do lixo urbano – intensificação das enchentes. 

D) ampliação de parques públicos e áreas verdes – melhora da qualidade de vida da 

população. 

Gabarito comentado:  
As características físicas do sítio da cidade do Rio de Janeiro demandaram, ao longo dos 
séculos, diversas intervenções como a construção de túneis, desmonte de morros e 
aterramentos de áreas pantanosas e costeiras. Em diversas partes da região central do 
município aterros foram construídos para ampliação das vias de circulação e criação de 
novas áreas para o mercado imobiliário e para a modernização portuária. Uma 
consequência comum a estas intervenções foi a mudança na estrutura do funcionamento 
dos manguezais que margeavam a Baía de Guanabara e em muitos casos seu total 
desaparecimento. 
	

	



REDAÇÃO 

 
Há uma frase feita, recorrente no meio dos humoristas, que diz: “Não há piada 

preconceituosa; o que há é piada sem graça.” Esses defendem que o humor deve 
combater todas as formas de poder, de dogmas, enfim, todas as verdades absolutas 
aceitas pelo conjunto da sociedade. Há outro ditado, no entanto, que afirma: “Minha 
liberdade termina onde começa a liberdade do outro”. 

Considerando esses dois pensamentos, escreva uma carta à autora do texto I 
desta prova, Natalia Klein, em que você defenda seu ponto de vista sobre a liberdade 
de expressão: ela tem limites, ou cada pessoa pode usar de sua liberdade como 
julgar adequada? 

 
 

Seu texto deverá:  

• conter obrigatoriamente argumentos que sustentem suas opiniões; 

• ter entre 20 e 25 linhas; 

• apresentar letra legível e não conter rasuras; 

• ter, no mínimo, três parágrafos; 

• estar de acordo com a norma padrão para a modalidade escrita; 

• ser em prosa; 

• estar de acordo com a proposta apresentada.  
	


