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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 01 a 05.

Educação reforça desigualdade entres negros e brancos

Deutsche Welle 

Quando se trata de educação, a desigualdade entre negros e 
brancos ainda é grande no Brasil. Segundo dados organizados 
pelo movimento Todos pela Educação,  os  brancos  concen-
tram os melhores indicadores e são a parcela da população 
que frequenta a escola por mais tempo.
A falta de oferta de uma educação de qualidade é o que au-
menta esta desigualdade. De acordo com o levantamento, a 
taxa de analfabetismo é de 11,2% entre os pretos, 11,1% en-
tre os pardos, e 5% entre os brancos.
Até os 14 anos de idade, as taxas de frequência escolar não 
variam muito entre as populações. No entanto, a partir dos 15 
anos as diferenças se destacam: enquanto, entre os brancos, 
70,7% dos adolescentes de 15 a 17 anos estão no ensino mé-
dio, entre os pretos e pardos este número cai para 50,5% e 
55,3%, respectivamente.
No terceiro ano do ensino médio, a diferença é ainda maior a 
partir da análise da aprendizagem dos conteúdos. Segundo o 
estudo, 38% dos brancos; 21% dos pardos; e 20,3% dos pre-
tos têm o aprendizado adequado em Língua Portuguesa. Em 
Matemática,  15,1 % dos brancos;  5,8% dos pardos e 4,3% 
dos pretos têm o aprendizado adequado.

Disponível  em:  <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/educacao-reforca-desi-
gualdade-entre-negros-e-brancos>. Acesso em: 13 jan 2017. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No primeiro parágrafo do texto, uma das ênfases dada é a 
de que

(A) o desempenho escolar é o mesmo para todos os 
alunos.

(B) os brancos frequentam a escola por mais tempo 
em relação aos negros.

(C) a  educação  promove  oportunidades  iguais  para 
alunos brancos e negros. 

(D) o  movimento  “Todos  pela  Educação”  assegura 
uma educação de qualidade no Brasil.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o texto, o que aumenta a desigualdade 
entre brancos e negros é a

(A) evasão escolar a partir dos 15 anos de idade.

(B) aprendizagem inadequada em Matemática.

(C) taxa de analfabetismo entre brancos, pardos e ne-
gros.

(D) falta de oferta de uma educação de qualidade.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os dados mostrados pela pesquisa apontam que a taxa de 
analfabetismo é maior entres os

(A) pardos.

(B) brancos.

(C) pretos.

(D) amarelos.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o texto,  a taxa de evasão ou o número de 
adolescentes  negros  que  não frequentam a  escola  é 
mais recorrente 

(A) a partir dos 15 anos. 

(B) até os 14 anos.

(C) a partir dos 17 anos.

(D) até os 11 anos.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação à aprendizagem dos conteúdos escolares no 
terceiro  ano  do  ensino  médio,  comparando  seus 
desempenhos, os estudantes 

(A) pretos têm melhor desempenho em Língua Portu-
guesa em relação aos alunos pardos. 

(B) pardos têm melhor desempenho em Matemática 
em relação aos alunos brancos.

(C) pardos têm melhor desempenho em Língua Portu-
guesa em relação aos alunos brancos. 

(D) brancos têm melhor  desempenho  em Matemática 
em relação aos alunos pretos.

LÍNGUA PORTUGUESA

http://www.cartacapital.com.br/autores/deutsche-welle
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Observe  a  imagem,  a  seguir,  para  responder  às 
questões de 06 a 08.

Disponível  em:  <http://penseoamanha.blogspot.com.br/2016/10/conhecendo-pec-
241-o-que-eh-a-pec241.html>. Acesso em: 13 jan 2017.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando as expressões “sou contra”, de um lado, 
e “sou a favor”, do outro, constata-se que a 

(A) maioria das pessoas é favorável à PEC 241.

(B) PEC 241 divide opiniões entre as pessoas em re-
lação às propostas apresentadas.

(C) minoria das pessoas é favorável à PEC 241.

(D) PEC 241 representa a população branca e a popula-
ção negra do Brasil.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A expressão “sou a favor” tem significado equivalen-
te a

(A) concordar.

(B) duvidar.

(C) desaprovar.

(D) negociar.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A PEC 241 (ou 55) é uma medida do governo federal, 
proposta em 2016, que tem como um dos objetivos 
viabilizar a recuperação da economia brasileira. Nesse 
contexto, o significado de PEC é 

(A) Proposta de Economia Criativa.

(B) Projeto de Educação e Cultura.

(C) Proposta de Emenda Constitucional.

(D) Projeto de Estagnação do Consumo.

Observe a imagem, a seguir, para responder as ques-
tão 09 e 10.

Disponível em: <http://www.sindsaudepr.org.br/noticias/2/noticias/4860/pec-241-16-
e-pra-ferrar-de-vez!>. Acesso em: 13 jan 2017.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A imagem mostra a palavra “salário” no centro de uma 
pedra de gelo como forma de representar a expressão 
“salário  congelado”  em  Português  brasileiro.  Essa 
expressão significa que o salário

(A) será parcelado pelas empresas.

(B) ficará bloqueado no banco.

(C) será suspenso por tempo indeterminado.

(D) ficará sem reajustes por algum tempo.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A palavra “salário” tem equivalência de sentido com

(A) prestação.

(B) remuneração.

(C) gorjeta.

(D) débitos.

LÍNGUA PORTUGUESA
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Assista ao vídeo (legendado) e leia o texto para responder 
às questões de  11 a  20.  No texto,  a informação entre 
parênteses corresponde ao tempo no vídeo.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

 Dois minutos para entender – PEC 241

O governo tem gastado bem mais do que arrecada em 
impostos. Pra cobrir os rombos, ele pega emprestado e a 
dívida não pára de subir. Se continuar assim o Brasil pode 
ultrapassar a marca de 100% do PIB, indicando perigo 
de falência do Estado. O maior responsável pelo rombo 
são os gastos públicos e a emenda que quer mudar isso 
está dividindo opiniões. (imagem 1, até 00:22). A ideia da 
PEC 241 é congelar os gastos públicos ajustando-os ape-
nas pela inflação. Essa medida valeria pelos próximos 10 
anos, prorrogáveis por mais dez, e isso também vale para 
áreas fundamentais como educação, saúde e políticas so-
ciais. (imagem 2, até 00:40) Hoje a lei exige que o go-
verno empregue pelo menos 18% de sua receita em edu-
cação e 15% na saúde. Com a PEC esses números serão 
reajustados de acordo com a variação da inflação do ano 
anterior e não mais de acordo com o crescimento da ar-
recadação, ou seja, se daqui a 10 anos a arrecadação ti-
ver aumentado, a saúde e a educação podem acabar com 
valores menores do que a Constituição determina atual-
mente. E quem sofre são as escolas, universidades e hos-
pitais. (imagem 3, até 01:10) Para ter noção desses efei-
tos, é só imaginar o que aconteceria se a PEC estivesse 
em vigor há 10 anos. Nossos gastos seriam inferiores a 
720 bilhões, hoje ele são 60% maiores do que isso. (ima-
gem 4, até 01:20) O governo que quiser investir mais do 
que o mínimo em saúde e educação vai poder, mas terá 
de tirar de outra área, encontrando excessos pra não es-
tourar o teto. Isso é bom! É como cortar champanhe para 
investir em mais hospitais. Mas claro, não é tão simples! 
Entre as consequências mais prováveis, estão outras me-
didas dolorosas. Com os gastos do governo congelados, 
funcionários  públicos  federais  não  devem receber  au-
mentos e o número de concursos deve diminuir. O im-
pacto não será pequeno num país onde um a cada cinco 
assalariados é funcionário público. E tudo indica que o 
salário mínimo não vai ter aumentos reais tão cedo acima 
da  inflação  como  vinha  tendo.  (imagem 5,  até  2:02) 
Quem é a favor da PEC defende que ou o governo con-
gela os gastos ou vai falir. Quem é contra entende que 
não faz sentido reequilibrar as finanças às custas de pre-
juízos pra saúde e educação. Outros países já adotaram 
tetos rígidos de gastos, como a Bélgica, Suécia e Austrá-
lia que estão com as finanças em dia. Por outro lado Rús-
sia e Argentina fizeram o mesmo e nem por isso se acer-
taram. Se a PEC passar, resta saber em qual desses times 
o  Brasil  vai  estar  na próxima década.  (imagem 6,  até 
2:26)

Disponível em: <http://super.abril.com.br/videos/2-minutos-para-entender/2-minutos-para-en-
tender-pec-241/>. Acesso em: 23 jan 2017. (Adaptado)

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo  a  progressão  textual  inicial  apresentada  no 
vídeo na imagem 1 (00:00 - 00:22), a crise econômica do 
Brasil é motivada:

(A) pelas taxas de juros sobre a dívida do país.

(B) pelos índices de crescimento da inflação. 

(C) pelos gastos públicos.

(D) pelas arrecadações de impostos nos últimos anos.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A PEC 241 (imagem 2; 00:22 - 00:40) propõe congelar 
os gastos públicos por 10 anos, prorrogáveis por mais 10, 
atingindo as áreas de:

(A) esportes, educação e previdência social.

(B) educação, saúde e política social.

(C) agricultura, pecuária e educação.

(D) turismo, educação e transportes. 

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A imagem 3 (00:40 - 1:10) destaca o comportamento dos 
investimentos ao longo do tempo nas áreas da saúde e 
educação. Conclui-se que, com a PEC 241, 

(A) os  atuais  investimentos  serão  reajustados  de 
acordo com a inflação e não  conforme o cresci-
mento da arrecadação de impostos, permanecen-
do os 15% destinado à saúde e os 18% destina-
dos à educação, produzindo valores menores dos 
estabelecidos na Constituição brasileira. 

(B) os atuais investimentos serão reajustados confor-
me o índice de desenvolvimento do país e os va-
lores  se  manterão  os  mesmos,  obedecendo  à 
Constituição brasileira. 

(C) os  atuais  investimentos  serão  reajustados  de 
acordo com a arrecadação de impostos e não com 
a  inflação,  permanecendo  os  15%  destinado  à 
saúde e os 18% à educação, produzindo os mes-
mos valores, obedecendo à Constituição brasilei-
ra.

(D) os atuais investimentos serão reajustados conforme 
o  índice  de  variação  da  bolsa  de  valores, 
desobedecendo,  portanto,  ao  estabelecido  na 
Constituição brasileira.

LÍNGUA PORTUGUESA
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Segundo o texto (linhas 31 a 37), relacionado à imagem 5 
(01:20 - 02:02), o corte de gastos propostos pela PEC 241 
atingirá os funcionários públicos, pois

(A) eles receberão aumento de salário de acordo com 
a  inflação,  causando perdas  salariais  que  serão 
revertidas no futuro com a diminuição da carga 
horária de trabalho.

(B) esses funcionários representam a proporção 4 em 
cada 5 funcionários e o salário mínimo não será 
reajustado além da inflação, como acontecia an-
teriormente.

(C) eles não receberão aumento de salário superior à 
inflação, o que não causará impacto  nos gastos 
públicos, uma vez que eles são proporcionalmen-
te poucos.

(D) esses funcionários representam a proporção de 1 em 
cada 5 funcionários e o salário mínimo não será 
reajustado  além  da  inflação  como  acontecia 
anteriormente 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Conforme o texto, o boneco que aparece na imagem 1 
(00:00 até 00:22), representa:

(A) o povo brasileiro e seus gastos.

(B) o Brasil e sua arrecadação de impostos.

(C) o governo brasileiro e seu endividamento.

(D) o homem brasileiro e seus problemas de saúde.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As cédulas de cem reais, da imagem 2 (00:22 - 00:40), 
indicam:

(A) os gastos do governo.

(B) as fraudes do governo.

(C) os empréstimos do governo.

(D) os impostos do governo.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No  texto  (linha  10),  a  palavra  “prorrogáveis”  está 
relacionada aos anos escritos no papel apresentados na 
imagem 2 (00:22 – 00:40).  O emprego dessa palavra 
transmite o sentido de:

(A) limitação.

(B) extensão.

(C) conclusão.

(D) proporção.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Na imagem 5 (01:20 – 02:02), aparece uma placa com a 
palavra “Contrata-se” sobre a qual aparece um “X”. A 
relação entre o texto (linha 33) e a imagem indica a

(A)  redução do número de concursos.

(B) suspensão de todos os concursos.

(C) proibição de concursos.

(D) abertura de novos concursos.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A imagem 5 (01:20 – 02:02) apresenta a figura de uma 
garrafa de champanhe no balde de gelo sendo rasgada. O 
texto  relaciona  o  desenho  à  frase  “É  como  cortar 
champanhe para construir mais hospitais” (linhas 29 e 
30). A frase refere-se às medidas 

(A) das  indústrias  de remédio  para construir  hospi-
tais.

(B) das empresas para investir na saúde.

(C) do povo brasileiro de parar de beber champanhe 
para comprar remédios.

(D) do  governo  brasileiro  para  economizar  nas 
mordomias e investir em áreas essenciais como a 
saúde.

LÍNGUA PORTUGUESA
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A imagem 6 (02:02 – 02:26) apresenta dois grupos de 
pessoas, um favorável e outro contra à PEC. As bandeiras 
desenhadas abaixo de cada um dos lados representam

(A) à direita países favoráveis à PEC 241 (55) brasi-
leira e à esquerda países contrários.

(B) à direita países em que os ajustes de investimen-
tos produziram resultados positivos e à esquerda 
países com resultados negativos

(C) à esquerda países em que os ajustes de investi-
mentos produziram resultados positivos e à direi-
ta países com resultados negativos 

(D) à esquerda países ricos, cujo ajustes na economia 
produziram  problemas  sociais,  à  direita  países 
pobres nos quais os ajustes produziram melhorias 
sociais.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

LÍNGUA PORTUGUESA
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LITERATURA

Leia o poema a seguir para responder às questões 21, 
22 e 23.

SONETO

Pálida à luz da lâmpada sombria, 
Sobre o leito de flores reclinada,
Como a lua por noite embalsamada,
Entre as nuvens do amor ela dormia!

Era a virgem do mar, na escuma fria
Pela maré das águas embalada!
Era um anjo entre nuvens d'alvorada
Que em sonhos se banhava e se esquecia!

Era mais bela! o seio palpitando
Negros olhos as pálpebras abrindo
Formas nuas no leito resvalando

Não te rias de mim, meu anjo lindo!
Por ti – as noites eu velei chorando,
Por ti – nos sonhos morrerei sorrindo!

AZEVEDO, A de. Poesias completas. Campinas: Editora da Unicamp; São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado, 2002. p. 92.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
A termo “como”, no início do terceiro verso, estabelece 
uma comparação entre

(A) a mulher e a lua.

(B) o eu lírico e a lua.

(C) a mulher e as nuvens.

(D) a lua e as nuvens.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na terceira estrofe, a imagem da mulher, em relação 
às estrofes anteriores, 

(A) permanece fortemente idealizada.

(B) enfatiza o aspecto angelical da amada.

(C) revela a indiferença dela pelo eu-lírico.

(D) torna-se mais erotizada.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na última estrofe, diferentemente das anteriores, o eu 
lírico  se  dirige  diretamente  à  mulher.  Nota-se  isso 
devido ao emprego 

(A) da terceira pessoa do singular.

(B) da primeira pessoa do singular.

(C) da segunda pessoa do singular.

(D) da primeira pessoa do plural.

Leia o trecho a seguir, extraído do romance  Eu vos  
abraço, milhões, de Mocyr Scliar, para responder às 
questões 24 e 25.

“Um ano antes de teu nascimento fomos ao Rio de Janeiro, 
Chica e eu: uma nostálgica volta ao nosso passado comum. 
Ela quis ir ao Corcovado; durante o tempo em que lá perma-
necera não chegara a conhecer de perto o monumento. De 
minha parte, eu tinha um plano, que, na minha cabeça, pode-
ria  resultar  numa  fantástica  aventura,  talvez  a  derradeira 
aventura de minha vida: pretendia alugar um helicóptero e 
chegar junto à cabeça do Cristo, mirar de novo os olhos, o 
nariz, a boca, a barba, o cabelo, fotografar de perto aquela 
face que conhecera tão bem.”

SCLIAR, M. Eu vos abraço, milhões. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. p. 254. 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O interlocutor do narrador no livro é seu

(A) filho.

(B) neto.

(C) afilhado.

(D) sobrinho.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O narrador afirma que pretendia “mirar de novo” o 
Cristo Redentor de perto, pois havia

(A) saído do Brasil há muito tempo.

(B) visitado o monumento apenas quando criança.

(C) trabalhado na construção do monumento.

(D) esculpido o monumento.

LITERATURA
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Leia o poema a seguir para responder às questões 26, 
27 e 28. 

OS SEM-TERRA
Os sem-terra e suas mulheres velavam
as manhãs com a sina justa dos seus suores,
mas ninguém vinha para agradecer nunca.
O tempo chegava e o tempo passava, as idéias
se costuraram na paz, ódio e sonho.
Tão logo surgiam as idéias de justiça, tão logo
Desapareciam. Quantos dias não passavam?
Quantos anos? Geração passava e os sem-terra
caminhando de um lugar a outro.
O soldado, o juiz, o filho do fazendeiro, o jagunço,
costuravam a lei e comiam filés à larga
e bebiam no festim do zebu. Os meninos
de rua se multiplicavam, os “meninos
da porteira” continuavam a morrer.

GARCIA, José Godoy. Poesia. Brasília: Thesaurus, 1999. p. 74.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O verso “mas ninguém vinha para agradecer nunca” 
faz referência aos trabalhadores sem-terra que

(A) esperam a visita de um desconhecido.

(B) não têm o seu trabalho reconhecido.

(C) migram de um lugar a outro em busca de algo me-
lhor.

(D) querem ser integrados na sociedade.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Os versos – “Tão logo surgiam as ideias de justiça, tão 
logo /  Desapareciam. Quantos dias não passavam?” – 
revelam a

(A) ausência  de  reconhecimento  social  dos  direitos 
dos sem-terra.

(B) pobreza extrema em que os sem-terra são obriga-
dos a viver.

(C) labuta diária dos sem-terra  para conseguir o mí-
nimo para sua sobrevivência.

(D) ansiedade  por  uma  vida  melhor  longe  das 
dificuldades do campo.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No poema, “os ‘meninos da porteira’” é uma metáfora 
que faz referência aos filhos dos

(A) fazendeiros.

(B) soldados.

(C) juízes.

(D) trabalhadores sem-terra.

Leia o trecho a seguir, extraído do conto “Entre irmãos”, de J. 
J. Veiga, e responda à questão 29.

“O menino sentado à minha frente é meu irmão, assim me 
disseram; e bem pode ser verdade, ele regula pelos dezessete 
anos,  justamente o  tempo que estive solto  no mundo,  sem 
contato nem notícia. Quanta coisa muda em dezessete anos, 
até os nossos sentimentos, e quanta coisa acontece – um me-
nino nasce, cresce e fica quase homem e de repente nos olha 
na cara e temos que abrir lugar para ele em nosso mundo, e 
com urgência porque ele não pode ficar de fora”.

VEIGA, J. J. Melhores contos J. J. Veiga. 4. ed. São Paulo: Global, 2000, p. 77.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No excerto acima, o narrador relata

(A) suas peripécias vivenciadas em suas viagens.

(B) sua vida familiar ao retornar para casa após longa 
viagem.

(C) sua  dificuldade  em  relacionar-se com  o  irmão 
mais jovem.

(D) seus sentimentos de angústia e tristeza ao retornar 
para casa.

Leia o trecho a seguir, extraído do conto “Entre irmãos”, 
de J. J. Veiga, e responda à questão 30.

“Olhamo-nos novamente já em franco desespero, compreen-
demos que somos prisioneiros um do outro, mas compreen-
demos também que nada podemos fazer para nos libertar. Ele 
diz qualquer coisa a respeito do tempo, eu acho a observação 
tão desnecessária – e idiota – que nem me dou ao trabalho de 
responder”.

VEIGA, J. J. Melhores contos J. J. Veiga. 4. ed. São Paulo: Global, 2000, p. 79.
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▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
No contexto do conto, a expressão “mas compreende-
mos também que nada podemos fazer para nos liber-
tar” indica que o narrador tem

(A) consciência da ausência de um sentimento fami-
liar entre ele e seu irmão mais jovem.

(B) dificuldade  em  estabelecer  laços  afetivos  com 
seus familiares.

(C) desejo em permanecer unido ao seu irmão mais 
jovem.

(D) consciência  de  que  os  laços  consanguíneos  o 
prendem ao seu irmão.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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