GABARITO – ENSINO MÉDIO
[VESTIBULAR USP 2011 FUVEST]
A ROSA DE HIROXIMA
Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas
Pensem nas mulheres
5
Rotas alteradas
Pensem nas feridas
Como rosas cálidas
Mas oh não se esqueçam
Da rosa da rosa
10
Da rosa de Hiroxima
A rosa hereditária
A rosa radioativa
Estúpida e inválida
A rosa com cirrose
15
A antirrosa atômica
Sem cor sem perfume
Sem rosa sem nada.
1
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Vinicius de Moraes, Antologia poética.

1. Neste poema,
A) a referência a um acontecimento histórico, aoprivilegiar a objetividade,
suprime o teor lírico do texto.
B) parte da força poética do texto provém daassociação da imagem
tradicionalmente positiva da rosaa atributos negativos, ligados à ideia de
destruição.
C) o caráter politicamente engajado do texto é responsávelpela sua
despreocupação com a elaboraçãoformal.
D) o paralelismo da construção sintática revela queo texto foi escrito
originalmente como letra de cançãopopular.
E) o predomínio das metonímias sobre as metáforasresponde, em boa
medida, pelo caráter concreto do texto e pelovigor de sua mensagem.
2. A frase abaixo em que o advérbio terminadocom o sufixo - MENTE
NÃO éadvérbio de modo, mas sim de tempo, é:

A) Elachegou rapidamente ao estacionamento;
B) Osveículos estavam erradamente estacionados;
C) Osfuncionários trabalham conscientemente;
D) Oautomóvel funcionava eficientemente;
E) Osveículos estavam temporariamente parados.

TEXTO III
No Pantanal ninguém pode passar régua. Sobremuito quando chove. A
régua é existidura de limite. E o Pantanal não tem limites. [...]
Manoel de Barros
(Fonte: BARROS, Manoel de. Mundo renovado. Disponível
em:<http://www.tyrannusmelancholicus.com.br/cronicas/3215/mundo-renovado>. Acesso em: 10 jan. 2017) .

3. Em "No Pantanal não se pode passar régua. Sobremuito quando chove",
de acordo com a morfologia, as palavras maiúsculas classificam-se,
respectivamente, como:
A) advérbio, locução pronominal, substantivo.
B) substantivo, locução verbal, conjunção.
C) preposição, verbo, advérbio.
D) substantivo, conjunção, pronome.
E) advérbio, substantivo, advérbio.
4. Na frase "O AcordoOrtográfico que entrou em vigor em 2009 parece ter
a aprovaçãode alguns usuários, mas existem outros que
detectamincoerências com respeito ao uso do hífen.", se overbo EXISTIR
for substituído por HAVER, mantendo o mesmosentido da frase original, a
forma resultante será a seguinte:
A) há.
B) haveria.
C) havia.
D) houve.
E) haverá.

5. Considerando o contexto em que estão inseridas, as palavras destacadas
em "A rua faz as celebridades e as revoltas," (4º§) estabelecem entre si uma
relação semântica, podendo ser consideradas:
A) antônimos.
B) sinônimos.
C) homônimos.
D) parônimos.
6. Sejam x, y e z números reais positivos. Sabendo que (log x, log y, log z) é
uma progressão aritmética de razão 2, é correto afirmar que (x, y, z) é uma
progressão
A) geométrica de razão 100.
B) aritmética de razão 10.
C) aritmética de razão 100.
D) aritmética de razão 1.
E) geométrica de razão 10.
7. A média aritmética das idades de um grupo de 40 pessoas é 27 anos.
Dessas pessoas, 8 têm 50 anos, ou mais de idade, e a média aritmética de
suas idades é igual a 65 anos.
A média aritmética das idades das pessoas desse grupo, que tem menos de
50 anos, é igual a:
A) 17,5 anos.
B) 24,5 anos.
C) 31,5 anos.
D) 38,5 anos.
8. As raízes da equação x3 - 6x2 + 3x + k = 0, (k ∈ |R) estão em progressão
aritmética. Então, a maior raiz dessa equação é:
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

9. Durante a estação do verão, Márcia vende apenas camisas e bermudas
em sua loja de roupas. Em um único dia de funcionamento da loja, Márcia
vendeu entre camisas e bermudas um total de 25 peças de roupas e
contabilizou um total de R$ 1.200,00 pelas vendas no fim do expediente.
Sabendo que o preço de cada camisa é de R$ 40,00 e que cada bermuda
custa R$ 60,00, quantas camisas e quantas bermudas Márcia vendeu?
A) 5 bermudas e 15 camisas.
B) 10 bermudas e 15 camisas.
C) 10 bermudas e 20 camisas.
D) 20 bermudas e 25 camisas.
10. Rafael, dono de uma loja de cadeiras planeja aumentar o preço da
cadeira A em 20%. Com esse aumento o preço passaria para R$ 576,00.
Rafael achou caro e resolveu que aumentaria o preço da cadeira em apenas
15%. Dessa maneira, o preço da cadeira A, passará a ser igual a
A) R$ 536,00
B) R$ 524,00
C) R$ 522,00
D) R$ 552,00
E) R$ 548,00
11. Nas configurações de parágrafo da guia Página Inicial do Microsoft
Word 2013 em português é possível
a) formatar a cor de fundo e de fonte para o parágrafo.
b) definir efeitos de negrito e itálico para partes do texto do parágrafo.
c) definir se o parágrafo será exibido com orientação vertical ou horizontal.
d) definir o recuo do texto para a primeira linha do parágrafo.
e) definir as margens para o parágrafo e para a página.
12. Um Estagiário criou um cartaz no Microsoft PowerPoint 2013 em
português usando um único slide e deseja salvá-lo como uma imagem com
alta resolução. Conseguirá fazer isso a partir de um clique em

a) Arquivo e Salvar Como. Após utilizar as opções para selecionar o
local onde o arquivo será salvo e nomeá-lo, deverá alterar o tipo de
arquivo para PNG, clicar em Salvar e escolher a opção Apenas este.
b) Apresentação de Slides e Salvar como Imagem. Na janela que se abre,
deverá nomear o arquivo, selecionar JPG para tipo de arquivo,
selecionar o local onde deseja gravar o arquivo e clicar no botão
Salvar.
c) Arquivo e na opção Salvar como Imagem. Na janela que se abre,
deverá nomear o arquivo, marcar a caixa de combinação PNG,
selecionar o local onde deseja salvar o arquivo e clicar no botão OK.
d) Arquivo e na opção Exportar. Na janela que se abre, deverá nomear o
arquivo, selecionar o local onde deseja salvá-lo, selecionar a opção
JPG no campo Tipo do arquivo e clicar na opção Exportar.
e) Ferramentas e Converter para Imagem. Na janela que se abre, deverá
nomear o arquivo incluindo a extensão PNG e clicar no botão
Converter.
13. Um Estagiário precisa criar uma pasta denominada SABESP no
diretório principal C: em um computador com o sistema operacional
Windows 10, em português. Para isso ele abriu o Windows Explorer, clicou
em C:, clicou
a) no ícone de Nova Pasta, renomeou a Nova pasta para SABESP e
pressionou ENTER para criar a pasta.
b) na tecla Windows seguida de P, renomeou a Nova pasta para
SABESP e pressionou ENTER para criar a pasta.
c) com o botão direito do mouse, na janela que se abriu escolheu Nova
Pasta, renomeou a Nova pasta para SABESP e clicou em OK para
criar a pasta.
d) com o botão esquerdo do mouse, na janela que se abriu escolheu Nova
Pasta, renomeou a Nova pasta para SABESP e clicou em OK para
criar a pasta.
e) nas teclas Ctrl+P, renomeou a Nova pasta para SABESP e pressionou
ENTER para criar a pasta.

14. Considere os passos listados abaixo.
I. Conecte o cabo de dados ao conector do dispositivo móvel e à entrada USB
do computador.
II. Pressione OK quando a conexão for estabelecida.
III. Inicie um programa de gerenciamento de arquivos no computador.
IV. Navegue até a pasta desejada no computador.
V. Marque um arquivo e transfira ou copie-o para o lugar desejado.
Estes passos
a) se referem ao acesso remoto ao computador por meio do dispositivo
móvel.
b) podem indicar um procedimento de transferência de arquivos entre
um computador e um celular.
c) se referem ao acesso remoto ao dispositivo móvel por meio do
computador.
d) indicam que somente arquivos texto podem ser transferidos do
computador para o celular.
e) podem indicar um procedimento de transferência de
informações wireless (sem fio).
15. Um dos sites de pesquisa na web mais utilizados hoje é o
https://www.google.com.br. Para pesquisar corretamente a frase exata
"Sabesp planta" somente no site www.sabesp.com.br, utiliza-se no campo de
pesquisa do Google
a) search "Sabesp planta" www.sabesp.com.br.
b) site:www.sabesp.com.br "Sabesp planta".
c) search:Sabesp planta ONLY www.sabesp.com.br.
d) get:"Sabesp planta" source:www.sabesp.com.br.
e) site:[www.sabesp.com.br] info:[Sabesp planta].

16. "A desinformação sobre vacina tem sido apontada como um dos fatores
para a queda da cobertura de alguns imunizantes no Brasil e no mundo, o
que trouxe de volta surtos de doenças até então controladas, como
sarampo."
(Ciência, Revista Exame, 30/11/2019)

O fragmento acima aponta os riscos de uma prática ligada ao uso das redes
sociais e de aplicativos de mensagens. Esta prática é frequentemente
chamada de:
A) bullying virtual.
B) roubo de senhas.
C) fake news.
D) ataques cibernéticos.
E) vírus de computador.
17. A Cúpula do Clima (COP 25), realizada em Madri de 2 a 13 de
dezembro de 2019, foi organizada pela Organização das Nações Unidas
(ONU) e visava formular um grande acordo climático global para
minimizar o Aquecimento Global.
Assinale a opção que define corretamente o fenômeno do Aquecimento
Global.
A) O Aquecimento Global corresponde a uma área onde há muitos
terremotos e uma forte atividade vulcânica, localizado no Norte do Oceano
Pacífico.
B) O Aquecimento Global corresponde à teoria que afirma que a terra é
plana e cercada por um grande anel de gelo nas bordas que impede a
passagem de barcos, de veículos terrestres e de aeronaves.
C) O Aquecimento Global é o processo de derretimento das geleiras do
Ártico e da Antártida que acabam por elevar o nível dos oceanos.
D) O Aquecimento Global corresponde à cobertura de gás ozônio presente
na atmosfera terrestre que protege o planeta das radiações ultravioletas
prejudiciais aos seres vivos.
E) O Aquecimento Global corresponde ao aumento da temperatura média
do planeta Terra, causado pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera.
18. Apesar do desastre em Mariana (MG) chamar a atenção para os
impactos das atividades de extração mineral para o meio ambiente,
recentemente outro desastre ambiental chamou a atenção das autoridades
brasileiras:
A) o desmatamento de áreas protegidas na Amazônia por estrangeiros, que
praticam o garimpo ilegal em terras indígenas.

B) o despejo de lixo tóxico em áreas de proteção aos mananciais na região
metropolitana de São Paulo, por empresas de coleta de lixo clandestinas.
C) a ocupação de uma fábrica de papel e celulose no sul da Bahia por
integrantes de movimentos sociais, e a consequente destruição de eucaliptos
transgênicos.
D) a poluição do rio Pinheiros, no município de São Paulo, causada pelo
transbordamento do rio Tietê com as chuvas intensas.
E) o vazamento de resíduos tóxicos, contendo chumbo e alumínio, de um
depósito da empresa, no estado do Pará.
19. Em março de 2019, mais de 1 milhão de crianças e jovens foram às ruas
em 120 países para pressionar líderes políticos e empresariais a agirem para
evitar que os problemas afetem gravemente o futuro deles. A greve global de
estudantes mobilizou também pais e professores no Brasil.
(Disponível em: http://www.bit.ly. Adaptado)
Os protestos tiveram como alvo os problemas relacionados

A) às mudanças climáticas.
B) à violência no trânsito.
C) à poluição dos aquíferos.
D) ao desmatamento de regiões temperadas.
E) aos resíduos sólidos sem destinação adequada.
20. A taxa cresceu em 14 das 27 unidades da Federação no primeiro trimestre
deste ano (2019), na comparação com o último trimestre do ano passado,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nas outras
13 unidades, a taxa manteve-se estável. No final de abril, o IBGE informou a
taxa no Brasil no primeiro semestre: 12,7%.
(Disponível em: https://www.cartacapital.com.br. Adaptado)

De acordo com os seus conhecimentos sobre o panorama da economia
nacional contemporânea, a taxa mencionada na notícia é a de
A) juros.
B) inflação.
C) desemprego.
D) subutilização da mão de obra.
E) aposentadoria por invalidez.

TEXTO EM VERMELHO: RESPOSTA CORRETA
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