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ADMISSÃO DE ALUNOS PARA O ANO LETIVO DE 2016
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA

Nome do Candidato

 Número de Inscrição

 

1) Verifique se você recebeu uma prova TOTALMENTE LACRADA. Caso não esteja lacrada, chame a 
pessoa que está orientando a prova em sua sala e comunique o fato, para que ela tome as providências.

2) Quando for autorizado, retire o lacre e verifique se a sua prova contém todas as páginas (numeradas 
de 1 a 33). Se perceber que falta alguma página, chame a pessoa que está orientando a prova em sua 
sala e comunique o fato, para que ela tome as providências.

3) Coloque o seu nome e número de inscrição, à caneta:
 - na folha de redação;
 - no cartão de respostas.

Escreva com letra de imprensa bem legível. Utilize os quadrinhos, colocando uma letra em cada um, 
deixando um quadrinho em branco para dar espaço entre as palavras. Veja o exemplo:

Nome do Candidato

     J         O          S         É                    D         A                    S           I          L         V         A 

Número de Inscrição

X Y 0 0 1 2 3

4) Lembre-se: só marque a resposta no cartão quando tiver certeza, pois você não poderá desistir e 
marcar outra resposta. 

5) A marcação de respostas no cartão deve ser à caneta preta ou azul, preenchendo toda a quadrícula 
ao lado da letra pela qual você optou como resposta. Veja o exemplo, em caso de escolhida a opção D:

Questão 45  -     A        B       C      D 

6) No cartão de respostas, não serão computadas questões que contiverem rasuras, que tiverem mais 
de uma opção assinalada ou que forem marcadas em formato diferente do especificado.

7) A prova terá 4 (quatro) horas de duração. Você somente poderá deixar definitivamente o local depois 
de transcorridos 60 minutos do seu início. Os três últimos candidatos só poderão deixar o local da 
prova quando o último deles finalizar e entregá-la.

8) Durante a prova, o uso de qualquer forma de consulta, assim como a comunicação entre os candidatos, 
provocará a desclassificação de quem assim proceder. Também não é permitido o uso de qualquer 
aparelho de comunicação, cálculo ou armazenamento de dados, tais como celulares, calculadoras, 
relógios com dispositivos de cálculo, pagers, tocadores de mp3/mp4 etc.

9) Ao encerrar a prova, entregue a redação e o cartão de respostas. Você levará o caderno de questões.

10) Aguarde que a pessoa responsável pela orientação da prova, em sua sala, confira se você entregou 
tudo o que está contido no item anterior. Se você não entregar algum dos itens, perderá os pontos 
relativos a ele, o que poderá prejudicar a sua classificação.
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Texto 01

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS OLÍMPICOS

Desde sua criação, há mais de 2.700 a.C, os Jogos Olímpicos assumiram um papel fundamental 
na vida dos gregos. Para se ter uma ideia, as competições eram capazes de interromper as guerras 
entre as cidades, num ritual conhecido por “trégua sagrada”. Posteriormente, após a tentativa do francês 
Barão de Coubertin em reviver o espírito das primeiras competições, os Jogos Olímpicos passaram a ser 
um evento globalizado e de grande importância em todo o mundo. Um exemplo disso é sua própria 
bandeira, que representa a união dos cinco continentes.

Quando foram celebrados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna,  pretendia-se apenas 
realizar um evento que reunisse algumas centenas de pessoas que praticavam o esporte como atividade 
de tempo. Mal sabia o Barão de Coubertin que a competição iria se transformar em um dos principais 
eventos culturais do planeta, ultrapassando, sem dúvida, os limites do esporte.

A notoriedade dos Jogos Olímpicos, criada tanto pelo seu caráter simbólico quanto pela sua 
dimensão material, fez com que o evento se transformasse em palco de diversas manifestações políticas 
ao longo do século XX. Alguns exemplos: nas Olimpíadas de Berlim em 1936, Adolf Hitler se recusou 
a reconhecer as vitórias do atleta norte-americano negro Jesse Owens; nas Olimpíadas de Munique 
(1972), um atentado de um grupo terrorista palestino matou 11 atletas de Israel; os Estados Unidos se 
recusaram a participar dos Jogos de Moscou (1980), e a URSS, das Olimpíadas de Los Angeles (1984), em 
um claro contexto da Guerra Fria.

Os Jogos Olímpicos podem proporcionar um significativo avanço econômico para a cidade e o país-
sede do evento. Embora o fato de se candidatar ao megaevento exija uma série de responsabilidades, 
principalmente em relação à infraestrutura das cidades-candidatas, os benefícios econômicos gerados 
pelos jogos são bem maiores do que os próprios investimentos para sua realização.

A projeção da cidade e do país-sede do evento é tamanha que é capaz de provocar profundas e 
permanentes mudanças socioeconômicas positivas. A atração de turistas de diversas partes do mundo 
faz com que melhorias estruturais permanentes sejam feitas, como rede de transporte, moradia e 
instalações esportivas. Sem contar nos inúmeros novos postos de trabalho que são gerados direta ou 
indiretamente através do evento.

Fonte: http://www.brasilescola.com/educacao-fisica/a-importancia-dos-jogos-olimpicos.htm.  
Acesso em 6 de maio de 2015.

1 - De acordo com a leitura do texto “A importância dos Jogos Olímpicos”,  é correto afirmar que: 

(A)  a cidade que se candidatar para sediar uma Olimpíada precisa investir em infraestruturas onerosas, 
gerando gastos, em função dos investimentos que não são recuperados nem durante, nem depois da 
realização dos jogos.

(B)  desde sua criação, os Jogos Olímpicos foram um evento globalizado e relevante para o mundo.

(C)  os Jogos propiciam um crescimento econômico para a cidade sede; entretanto, os gastos com os Jogos 
são bem maiores que os benefícios trazidos pela realização do evento.

(D)   o reflexo dos Jogos Olímpicos gera mudanças significativas na cidade sede dos Jogos, uma vez que, além 
de atrair muitos turistas, o evento gera novos postos de trabalho.
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2 - O termo “Jogos Olímpicos” é mencionado e retomado várias vezes no texto, para dar continuidade ao 
encadeamento do tema, garantindo a progressão textual. 

A palavra grifada abaixo, que recupera exclusivamente a expressão “Jogos Olímpicos” é:

(A)  “(...) as competições eram capazes de interromper as guerras entre as cidades, num ritual conhecido por 
“trégua sagrada”’.

(B)  “Sem contar nos inúmeros novos postos de trabalho que são gerados direta ou indiretamente através do 
evento”.

(C)   “Alguns exemplos: nas Olimpíadas de Berlim em 1936, Adolf Hitler se recusou a reconhecer as vitórias do 
atleta norte-americano”.

(D)  “(...) se pretendia apenas realizar um evento que reunisse algumas centenas de pessoas que praticavam o 
esporte como atividade de tempo”.

3 - Os conectivos são importantes recursos de coesão textual, porque encadeiam partes do texto, expressando 
sentidos adequados aos conteúdos desenvolvidos. 

Nos fragmentos abaixo, aquele em que o conectivo destacado expressa sentido correspondente à 
indicação entre parênteses é:

(A)  “A projeção da cidade e do país-sede do evento é tamanha que é capaz de provocar profundas e 
permanentes mudanças socioeconômicas positivas”. (causa) 

(B)  “A notoriedade dos Jogos Olímpicos, criada tanto pelo seu caráter simbólico quanto pela sua dimensão 
material fez com que o evento se transformasse em palco de diversas manifestações políticas”. (proporção)

(C)  “Embora o fato de se candidatar ao megaevento exija uma série de responsabilidades, (...), os benefícios 
econômicos gerados pelos jogos são bem maiores do que os próprios investimentos para sua realização”. 
(concessão)

(D)  “A atração de turistas de diversas partes do mundo faz com que melhorias estruturais permanentes sejam 
feitas, como rede de transporte, moradia e instalações esportivas”. (consequência)
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4 - As classes gramaticais nos auxiliam a reconhecer as palavras por uma reunião de características comuns, 

que nos permitem representar fatos, fenômenos, conceitos e pessoas.

Considerando essa informação, marque a opção cuja classificação gramatical corresponde à sequência 
das palavras grifadas no fragmento abaixo:

Quando foram celebrados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna,  pretendia-se apenas 

realizar um evento que reunisse algumas centenas de pessoas que praticavam o esporte como 

atividade de tempo. Mal sabia o Barão de Coubertin que a competição iria se transformar em um dos 

principais eventos culturais do planeta, ultrapassando, sem dúvida, os limites do esporte. 

(A)  Advérbio, artigo, conjunção, pronome, pronome.

(B)  Conjunção, artigo, pronome, pronome, conjunção.

(C)  Preposição, artigo, pronome, pronome, pronome.

(D)  Advérbio, artigo, pronome, pronome, conjunção.

5 - A análise do gráfico nos permite observar um grande aumento no número de países participantes dos 
Jogos Olímpicos ao longo do século XX.  Assinale, nas alternativas abaixo, a que explicita corretamente as 
motivações para as duas bruscas oscilações desse quadro ocorridas na primeira metade do século XX:

Fonte:http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2012/07/daily-chart-olympics?fsrc=gn_ep 
Acesso em 5 de maio de 2015.

(A) as duas guerras mundiais impossibilitaram a ocorrência de Olimpíadas nos anos de 1916, 1940 e 1944.

(B) o início e o aprofundamento da guerra fria levaram à queda de participação observada entre 1916 e 1944.

(C)  o fim do colonialismo provocou protestos que inviabilizaram a realização dos jogos entre 1914 e 1944.

(D)  a crise na URSS abalou o continente europeu , levando ao adiamento dos jogos em 1916, 1940 e 1944.
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6 - Ao longo da história, houve muitos momentos marcantes ligados aos Jogos Olímpicos. Dois deles estão 
retratados nas imagens que seguem. Na primeira delas, o atleta Jesse Owens, que representou os EUA nas 
Olimpíadas de Berlim em1936, ocupa o lugar mais alto do pódio e deixa o representante da “raça ariana” 
em segundo lugar. Na segunda, a capa do jornal “O Estado de São Paulo” noticia o atentado terrorista contra 
atletas israelenses, ocorrido durante as Olimpíadas de Munique.

   Fonte: www.wikipedia.org.br.  Acesso em 5 de maio de 2015.     Fonte: www.poderonline.ig.com.br.  Acesso 5 de maio de 2015.

Assinale, dentre as afirmativas abaixo, a que associa corretamente os dois contextos descritos acima.

(A)  O assassinato de atletas israelenses em Munique ocorreu na mesma época em que Jesse Owens vencia 
as Olimpíadas de Berlim.

(B)  O atentado em Munique adquiriu um caráter ainda mais dramático por ter ocorrido no mesmo país onde 
os judeus haviam sido vitimados pelo holocausto.

(C)  O desempenho de Jesse Owens, em pleno regime nazista, abriu espaço para uma ampla mudança na 
condução da política alemã, que levou ao fim da segregação racial.

(D)  O atentado contra israelenses, em território alemão, ocorrera a mando das lideranças nazistas que, mais 
de 30 anos depois, permaneciam no poder naquele país.
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7 - Os Jogos Olímpicos de Verão da Era Moderna tiveram sua primeira edição no ano de 1896, na cidade de 
Atenas, na Grécia. Na ocasião, apenas os homens estavam aptos a competir. 

Quatro anos depois, no ano de 1900, na França, a segunda edição dos Jogos Olímpicos contou com a 
participação de 22 mulheres. 

Desde então, o número de mulheres inscritas nas competições esportivas, de maneira geral, vem aumentando.
Observe o gráfico, indicativo da participação de homens e mulheres nos Jogos Olímpicos desde 1896 até 
2008. 

Fonte:  http://www.lancenet.com.br/minuto/Historia-curiosidades-edicoes-Jogos-Olimpicos_0_683931753.html   
Acesso em 11 de maio de 2015.

Sobre as informações contidas no gráfico, é correto afirmar que:

(A)  comparando a participação masculina em cada edição com a edição imediatamente anterior, verifica-se 
que houve queda no número de participantes do gênero feminino em 8 edições no período considerado.

(B)  a participação feminina foi sempre crescente desde os Jogos Olímpicos de 1960.

(C)  em 2008, os Jogos Olímpicos contaram com a participação de pelo menos 12.000 atletas.

(D)   em 1980, as atletas do sexo feminino representavam, aproximadamente, 20% do total de atletas inscritos.
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8 - Desde o princípio das Olimpíadas, o rigor contra farsas e trapaças acontecia. Zelosos de que suas competições 
fossem levadas a cabo da forma mais justa possível, dentro de preceitos éticos e em pé de igualdade, os gregos 
não hesitavam em punir os que não respeitavam tal compromisso. Nos dias de hoje, um dos maiores fantasmas 
das Olimpíadas é o doping, que pode estar na forma de drogas estimulantes (anfetaminas) ou até mesmo 
esteroides. Supondo que um atleta foi escolhido para a realização desse exame e teve como resultado os 
seguintes dados:

Teste de Doping
ATLETA: FIDÍPEDES DE ATENAS                                                                               COD AT: 10-2540

AMOSTRAS ENCONTRADAS NO SANGUE:
Testosterona acima dos níveis fabricados pelo corpo.
Concentração excessiva de neurotransmissores estimulantes no organismo.

Ao analisar tais dados, percebe-se que o atleta:

(A)  foi pego no exame antidoping, pois ele consumiu algum tipo de esteroide anabolizante, representado 
pelos altos níveis de testosterona no sangue.

(B)  não foi pego no antidoping, já que todas as amostras encontradas são consideradas normais para um 
atleta logo após uma atividade física.

(C)  não foi pego pelo antidoping, já que os resultados foram inconclusivos, no momento em que todas as 
amostras encontradas foram produzidas naturalmente pelo corpo.

(D)  foi pego no exame antidoping, já que não há nenhuma possibilidade de um indivíduo aumentar o seu 
número de hemácias sem a utilização de drogas.
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TEXTO 02

Fonte: em http://www.rafiado.com/2009/10/rio-2016/  
Acesso em 5 de maio de 2015.

9 - Logo após a divulgação do Rio de Janeiro como cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016, circularam 
algumas propagandas sobre o tema na mídia virtual.

Com base na leitura e na análise do texto, julgue as afirmativas abaixo. Em seguida, assinale a opção 
correta.

(I)  A expressão “mergulhou de corpo e alma”, conotativamente, sugere a dedicação pela conquista do Rio 
de Janeiro em sediar as Olímpiadas; denotativamente, estabelece a conexão com o produto anunciado.

(II)  A cor azul, ao fundo, e as demais, presentes em cada bolha ao centro da propaganda, constituem 
estratégias de persusão, porque indicam, respectivamente, o produto anunciado e o símbolo olímpico.

(III)  A mistura entre as linguagens verbal e não verbal, além da presença de substantivos concretos e verbos 
no modo imperativo, são características do gênero propaganda presentes neste anúncio.

Estão corretas:

(A) (I), (II), (III)

(B) (I), (II)

(C) (I), (III)

(D) (II), (III)
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10 - Por meio da imaginação criadora do homem, as palavras podem ter seu significado ampliado, deixando 
de representar apenas o significado básico e objetivo. Assim, o sentido conotativo ou figurado é aquele que  
palavras, expressões e enunciados adquirem um novo significado em situações particulares de uso.

Assinale a alternativa cuja frase apresenta palavra(s) empregada(s) em sentido figurado:

(A)  “Parabéns à cidade que mergulhou de corpo de alma nessa conquista”.

(B)  “Uma homenagem da Indaiá a essa conquista histórica”.

(C)  “A atração de turistas de diversas partes do mundo faz com que melhorias estruturais permanentes sejam 
feitas (...)”.

(D)  “Um dos maiores legados de um evento como os Jogos Olímpicos é o aumento do interesse das crianças 
e dos jovens pela prática esportiva”.

11 - A pontuação é um recurso textual por meio do qual se estabelece a coesão e se constrói a clareza. Por 
esse motivo, certos elementos de pontuação, como o ponto final, podem ser substituídos por conectivos que, 
de forma equivalente, garantem a harmonia estrutural e semântica de enunciados. Considerando a afirmação 
anterior, analise o fragmento seguinte:

“Uma homenagem da Indaiá por essa conquista histórica.  
Rio de Janeiro, sede oficial dos Jogos Olímpicos de 2016”.

Assinale a opção em que os enunciados aparecem reescritos, de modo que um conectivo substitua, 
coerentemente, o ponto final entre os períodos. 

(A)  Uma homenagem da Indaiá por essa conquista histórica, logo o Rio de Janeiro é a sede oficial dos Jogos 
Olímpicos de 2016.

(B)  Uma homenagem da Indaiá por essa conquista histórica, pois o Rio de Janeiro é a sede oficial dos Jogos 
Olímpicos de 2016.

(C)  Uma homenagem da Indaiá por essa conquista histórica, portanto o Rio de Janeiro é a sede oficial dos 
Jogos Olímpicos de 2016.

(D)  Uma homenagem da Indaiá por essa conquista histórica, então o Rio de Janeiro é a sede oficial dos Jogos 
Olímpicos de 2016.
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12 - Em 2016, o Rio de Janeiro sediará os primeiros Jogos Olímpicos de Verão da América do Sul.
   Sobre as 27 edições dos Jogos Olímpicos de Verão já realizadas, sabe-se que:

•  3 delas ocorreram na Ásia.

•   O número de Jogos Olímpicos na Oceania corresponde a        do número de Jogos Olímpicos 
ocorridos na Europa.

•  O triplo das que aconteceram na Oceania, ocorreram na América do Norte. 

Fonte: http://www.rio2016.com/os-jogos/olimpicos 
Acesso em 11 de maio de 2015.

Pode-se concluir, então, que já foram realizadas na América do Norte:

(A) 16 edições dos Jogos Olímpicos de Verão.

(B) 6 edições dos Jogos Olímpicos de Verão.

(C) 3 edições dos Jogos Olímpicos de Verão.

(D) 2 edições dos Jogos Olímpicos de Verão.

1
8
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13 - Às 1h39min do dia 13 de maio de 2015, o contador regressivo para os Jogos Olímpicos 2016 indicava:

Fonte: http://www.rio2016.com/os-jogos/olimpicos  
Acesso em 13 de maio de 2015.

Dias, horas, minutos e segundos são unidades de tempo cotidianas. Para aqueles que contam os segundos, na 
expectativa da realização dos Jogos Olímpicos, o contador regressivo registra que ainda faltam:

(A) 38 946 047 segundos para a competição.

(B) 648 047 segundos para a competição.

(C) 66 047 segundos para a competição.

(D)  10 848 segundos para a competição.

14 - O Brasil estreou em Jogos Olímpicos de Verão, no ano de 1920, na Antuérpia.
A tabela que se segue quantifica as medalhas de ouro, prata e bronze conquistadas por atletas brasileiros 
desde 1920 até 2012.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_medalhas_brasileiras_nos_Jogos_Ol%C3%ADmpicos. Acesso em 13 de maio de 2015.

Em média, nas últimas 5 edições, conclui-se que o Brasil conquistou:

(A) 2,8 medalhas de ouro. 

(B) 4,1 medalhas de prata.

(C) 6,9 medalhas de bronze.

(D) 13,7 medalhas.

Ano Local Ouro Prata Bronze Total Colocação

2012 Londres 3 5 9 17 22º

2008 Pequim 3 4 8 15 22º

2004 Atenas 5 2 3 10 16º

2000 Sydney 6 6 12 52º

1996 Atlanta 3 3 9 15 25º

1992 Barcelona 2 1 3 25º

1988 Seul 1 2 3 6 24º

1984 Los Angeles 1 5 2 8 19º

1980 Moscou 2 2 4 17º

1976 Montreal 2 2 36º

1972 Munique 2 2 41º

1968 Cidade do México 1 2 3 35º

1964 Tóquio 1 1 35º

1960 Roma 2 2 39º

1956 Melbourne 1 1 24º

1952 Helsinque 1 2 3 24º

1948 Londres 1 1 34º

1936 Berlim sc

1932 Los Angeles sc

1928 Amsterdam sc

1924 Paris sc

1920 Antuérpia 1 1 1 3 15º
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15 - O pedido de ingressos, para o primeiro sorteio dos Jogos Olímpicos 2016, começou às 13 horas, horário 
de Brasília, do dia 31 de março de 2015. O prazo para conclusão dessa etapa seria até as 23h59min do dia  
30 de abril, porém a comissão organizadora optou por estendê-lo até o dia 6 de maio. 

Fonte: http://www.rio2016.com/os-jogos/olimpicos
Acesso em 11 de maio de 2015.

Os ingressos mais baratos custam R$ 40 e os mais caros chegam a custar R$ 4,6 mil, para a cerimônia de 
abertura no dia 5 de agosto.

Considere que exatos 3,8 milhões de ingressos custam até 70 reais, dos quais:

• 60% custam R$ 70;

• 14% custam R$ 60;

• 10% custam R$ 50;

• o restante custa R$ 40.

Nessas condições, pode-se afirmar que a receita obtida com a venda dos ingressos que custam R$ 40 é 
igual a:

(A) 2,432 × 107  reais.

(B) 2,432 × 105  reais.

(C) 24,32 × 107  reais.

(D) 24,32 × 105  reais.

16 - “Time Brasil é a marca da delegação brasileira em Jogos Olímpicos, da Juventude, Pan-americanos, Sul-
americanos e da Lusofonia. (...)
Criada originalmente em 2008, a marca Time Brasil ganha em 2014 uma versão renovada, baseada nos 
principais atributos do Time Brasil: União e Conquistas; Orgulho de Ser Brasileiro; Garra e Determinação; 
Criatividade e Diversidade.”

Fonte: http://timebrasil.cob.org.br/sobre-time-brasil.  
Acesso em 09 de maio de 2015.

Veja a marca Time Brasil.
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Imagine que, para incentivar os atletas brasileiros, moradores de 
uma rua resolveram pintar 20 vezes a marca do Time Brasil em 
seus muros. Para isso, desenharam o contorno da Marca conforme 
ilustração:

A região desenhada será completamente pintada de verde. 
Considerando que uma lata de tinta pinta exatamente 0,4 m², 
quantas latas serão necessárias para a realização da pintura 
em todos os muros?

(A) 40

(B) 46

(C) 52

(D) 56

Prova_2016.indd   17 08/07/15   16:10



18

 
TEXTO 03

OS JOGOS DE 2016 VÃO FAZER A DIFERENÇA

O legado social dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 no Rio de Janeiro vai transcender 
a difusão de valores olímpicos como excelência, amizade, solidariedade, respeito e fair play. Por meio 
de políticas públicas de inclusão social já em curso ou que serão adotadas pelos três níveis de governo 
– federal, estadual e municipal –, o acesso ao esporte, ao lazer, à cultura e à qualificação profissional 
significará, para milhares de jovens em situação de vulnerabilidade, o exercício do seu direito de 
cidadania e uma porta aberta para o futuro. O Brasil é um país jovem; são 65 milhões de pessoas com 
18 anos ou menos. Já na faixa entre 15 e 24 anos, são 34 milhões de jovens, ou seja, 18% dos brasileiros. 
A juventude é a parcela da população mais atingida pelo desemprego, em parte por causa da evasão 
escolar e pela ausência de formação profissional.

A expectativa de vida no Brasil, de 73 anos e em contínua elevação, poderia ser acrescida de dois ou 
três anos não fosse o efeito das mortes de jovens por violência urbana. Na cidade do Rio, em torno da qual 
se forma o segundo conglomerado de cidades mais populoso do país, 23% da população é constituída 
por jovens, percentual menor que o de outras capitais brasileiras, mas ainda assim um contingente 
expressivo. As ações focadas no atendimento das necessidades dessa faixa etária são prioridade das 
três esferas do governo. Com a perspectiva dos Jogos de 2016, os projetos serão potencializados para 
ampliar sua abrangência, aumentar seu público e diversificar suas atividades, sempre em parceria com 
a chamada sociedade civil e buscando apoio da iniciativa privada. 

(...)
Um dos maiores legados de um evento como os Jogos Olímpicos é o aumento do interesse das 

crianças e dos jovens pela prática esportiva. Se esta prática estiver associada a oportunidades de 
formação educacional, profissional e cultural, melhor ainda. Para além de oferecer lazer e benefícios à 
saúde, o esporte no Brasil serve de importante porta de inclusão social.

Disponível em http://www.esporte.gov.br/arquivos/rio2016/cadernoLegadosSocial.pdf  
Acesso em 2 de maio de 2015.

17 - O texto 03 foi publicado no caderno “Rio 2016 – o legado social”,   do Ministério da Educação, para compor 
um documento de defesa à candidatura do Rio de Janeiro como cidade sede das Olimpíadas de 2016. 

Considerando a afirmação anterior, assinale o fragmento que apresenta a ideia central defendida no 
texto.

(A)  “O Brasil é um país jovem; são 65 milhões de pessoas com 18 anos ou menos. Já na faixa entre 15 e 24 anos, 
são 34 milhões de jovens, ou seja, 18% dos brasileiros”.

(B)  “A juventude é a parcela da população mais atingida pelo desemprego, em parte por causa da evasão 
escolar e pela ausência de formação profissional”.

(C)  “(...) o acesso ao esporte, ao lazer, à cultura e à qualificação profissional significará, para milhares de jovens 
em situação de vulnerabilidade, o exercício do seu direito de cidadania”.

(D)  “A expectativa de vida no Brasil, de 73 anos e em contínua elevação, poderia ser acrescida de dois ou três 
anos não fosse o efeito das mortes de jovens por violência urbana”.
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18 - Em que alternativa a expressão entre parênteses poderia substituir a palavra destacada, 
preservando o sentido original do texto?

(A)  “O legado social dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 no Rio de Janeiro vai transcender a difusão 
de valores olímpicos como excelência, amizade, solidariedade, respeito e fair play.” (concisão)

(B)   “Por meio de políticas públicas de inclusão social já em curso ou que serão adotadas pelos três níveis de 
governo...” (remoção)

(C)  “A juventude é a parcela da população mais atingida pelo desemprego, em parte por causa da evasão 
escolar e pela ausência de formação profissional.” (permanência)

(D)   “(...) o acesso ao esporte, ao lazer, à cultura e à qualificação profissional significará, para milhares de jovens 
em situação de vulnerabilidade, o exercício do seu direito de cidadania e uma porta aberta para o futuro”. 
(fragilidade)

19 - A acentuação ocorre segundo normas que orientam as convenções de escrita da Língua Portuguesa. No 
fragmento seguinte, cada palavra é acentuada por uma regra diferente. Observe:

“O legado social dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 no Rio de Janeiro vai transcender a difusão 
de valores olímpicos como excelência, amizade, solidariedade, respeito e fair play.” (...) 

“O Brasil é um país jovem; são 65 milhões de pessoas com 18 anos ou menos”.

Assinale a sequência cujas palavras se acentuam, respectivamente, pelas mesmas regras das palavras 
acima:

(A) prática, exercício, constituída.

(B) públicas, ausência, contínua.

(C) excelência, saúde, três.

(D) prática, além, significará.
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20 - Um dos objetivos estratégicos do Plano de Gestão da Sustentabilidade do Comitê Olímpico é a redução 
do impacto ambiental causado pelos projetos relacionados aos Jogos Olímpicos Rio 2016. Tal atitude é 
importante, já que, em nosso planeta, a pegada ecológica tem ultrapassado os limites da biocapacidade, 
que é capacidade dos ecossistemas de produzir material biológico útil e ainda absorver resíduos materiais 
gerados pela atividade humana.

A partir da análise do gráfico, podemos concluir que:

(A)  para aumentar a biocapacidade, devemos reduzir os centros urbanos, reflorestar novas áreas globais, 
diminuir  o crescimento econômico das nações, promover o controle de natalidade e consequentemente 
diminuir a pegada ecológica.

(B)  o número de habitantes globais tem relação direta com o aumento da pegada ecológica, sendo, então, 
necessário o estímulo a um desenvolvimento sustentável e gestão de recursos naturais a ponto de reduzir 
drasticamente a pegada ecológica.

(C)  a previsão futura, com o aumento da população, é a diminuição drástica da biocapacidade, aumentando 
ainda mais a diferença entre ela e a pegada ecológica, resultando em um colapso ambiental grave.

(D)  futuramente, haverá um equilíbrio entre as três variáveis do gráfico, já que observamos que a 
biocapacidade adquire um valor constante ao longo de décadas e, portanto, faltam apenas as outras 
duas variáveis ficarem constantes durante o tempo.

População (em bilhões de habitantes); Pegada Ecológica e Biocapacidade 

(em bilhões de hectares globais - gha); Mundo: 1961-2008
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Fonte: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/pagefootprint data and results/
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21 - “A iluminação pública do Rio de Janeiro deve ser substituída completamente pela tecnologia LED até 
2016, segundo reportagem da Agência Brasil. A lâmpada nova é 40% mais econômica que o sistema atual e 
dura em média 5 anos mais que as convencionais, feitas de vapor de sódio. Pontos turísticos, como o Cristo 
Redentor e a Lagoa Rodrigo de Freitas, já contam com a tecnologia.”

 Fonte: https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2014/06/maracana-recebe-selo-leed-prata-de-sustentabilidade/24208  
Acesso em 14 de maio de 2015.

Em algumas residências, entretanto, as lâmpadas incandescentes vêm sendo substituídas por fluorescentes, 
medida que também visa à economia de energia. A lâmpada incandescente, de utilização ainda muito comum, 
possui um filamento de tungstênio em seu interior, uma resistência elétrica, capaz de suportar elevadas 
temperaturas sem entrar em fusão, onde ocorre a geração de luz. 

O alto consumo de energia das lâmpadas incandescentes é uma das razões pela qual a substituição por 
lâmpadas fluorescentes é recomendada porque estão relacionados à:

(A)  transformação de parte significativa de energia elétrica em energia escura.

(B)  transformação de parte significativa de energia elétrica em energia química.

(C)  transformação de parte significativa de energia elétrica em energia térmica.

(D)  transformação de parte significativa de energia elétrica em energia nuclear.  
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22 - Um dos compromissos assumidos pela cidade do Rio de Janeiro para a realização das olimpíadas é a 
recuperação de corpos hídricos, como, por exemplo, a da Lagoa Rodrigo de Freitas. Para que isso ocorra, 
diversas ações devem ser realizadas: eliminar o aporte de esgotos sanitários na Lagoa, recolher as algas e 
o lixo sobrenadante, além de dragar os trechos mais assoreados. Em especial, o da orla, que terá o efeito 
de minimizar o desprendimento de gás sulfídrico, que exala odor desagradável e ataca equipamentos 
residenciais, consumindo o oxigênio dissolvido na água.

Um dos maiores problemas causados pela redução do oxigênio dissolvido na água se reflete:

(A)  na diminuição direta de indivíduos anaeróbicos, resultando em um desequilíbrio na taxa de fotossíntese 
local.

(B)  no aumento de indivíduos aeróbicos, pois a baixa demanda de oxigênio aumenta a competição entre 
esses seres.

(C)  na diminuição de indivíduos aeróbicos, que necessitam prioritariamente do oxigênio para fazer reações 
metabólicas.

(D)  na manutenção dos seres no ambiente, já que meios aquáticos são difíceis de sofrer desequilíbrio a partir 
da redução de oxigênio.

23 -  A Transcarioca é um dos corredores expressos utilizados pelo BRT (Bus Rapid Transit, em inglês) que está 
dentro de uma grande reforma de infraestrutura que o Rio de Janeiro está realizando. Um dos objetivos é 
que a ligação entre o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim e a Barra da Tijuca, coração dos Jogos 
Olímpicos de 2016, sejam percorridos mais rapidamente. Por isso a Transcarioca pode ser considerada um 
verdadeiro investimento em mobilidade urbana e um legado para a população.

Supondo que a velocidade média de um BRT que sai do Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, rumo ao 
Aeroporto Internacional pela Transcarioca é de 30 km/h, e que a distância entre as duas estações é de, 
aproximadamente, 40 km, o tempo gasto no percurso será de:

(A) 10 minutos

(B) 20 minutos

(C) 40 minutos

(D) 80 minutos
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24 - Observe atentamente o mapa:

CIDADES SEDES  DAS OLIMPÍADAS DE VERÃO  DA ERA MODERNA (1896-2016)

As Olimpíadas de verão Rio 2016 ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto, período de inverno carioca.  
A justificativa para essa aparente incoerência está associada ao fato de que a maioria das cidades que 
já sediaram os jogos está localizada:

(A) na Zona Intertropical, onde a temperatura é invariável.

(B) na Zona Temperada, onde há pequena amplitude térmica.

(C) no Hemisfério Norte, com regime diferente de estações do ano.

(D) no Hemisfério Ocidental, com ausência de variação de estações do ano.

25 - Apesar de as Olimpíadas de 2016 terem a sua sede na cidade do Rio de Janeiro, há um esporte que será 
disputado em locais bem distantes da capital carioca. São seis as cidades brasileiras que receberão as partidas 
de futebol: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Manaus.

Em uma aula de Geografia, o professor 
pediu aos alunos que calculassem a 
distância aproximada, em linha reta, entre 
a sede olímpica e a cidade mais distante 
que abrigará jogos do torneio de futebol. 
Utilizando um mapa do atlas escolar, os 
alunos verificaram que a distância no mapa 
era de 12 centímetros e que isso equivalia 
a uma distância de 2.880 quilômetros no 
espaço real. 

A escala desse mapa utilizado era de:

(A) 1:2.400.000

(B) 1:3.400.000

(C) 1:24.000.000

(D) 1:34.560.000

Fonte:http://www.rio2016.com/os-jogos/locais-de-competicao/mapa-
-cidades-do-futebol Acesso em 12 de maio de 2015.
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26 - Nos Jogos Olímpicos de 2016, serão disputadas 306 provas nas categorias feminina, masculina e mista. O 
número de provas masculinas excede o de provas femininas em 25, e o número de provas mistas é 9. 
O número de provas masculinas é igual a: 

(A) 127

(B) 136

(C) 145

(D) 161
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27 - Em 2015, a Escola Sesc de Ensino Médio fez a instalação de um aerogerador e de seis placas fotovoltaicas. 
A medida é de acordo com a proposta de reflexão sobre sustentabilidade e preservação de meio ambiente, 
visto que a energia eólica e a energia solar são fontes renováveis de energia. Com relação ao aproveitamento 
da energia eólica, podemos afirmar que:

(A)  a única desvantagem em relação a esse tipo de energia é que o aerogerador precisa ser instalado próximo 
a uma fonte abundante de água, como lagoas, rios ou mares, devido à necessidade de refrigeração de seu 
núcleo.

(B)  a quantidade de vento disponível está diretamente relacionada ao regime dos rios localizados no 
entorno do aerogerador, sendo que, no Brasil atual, em períodos secos, a energia hidroelétrica poderia ser 
integralmente substituída pela energia eólica.

(C)  o aerogerador converte a energia mecânica do vento em energia elétrica, por meio de um motor de 
combustão interna, similar ao de automóveis movidos à gasolina.     

(D)  um parque eólico, com vários aerogeradores, deve ser construído em regiões em que haja razoável 
regularidade de ventos, com velocidade suficiente, para que a energia eólica possa ser mais bem aproveitada.

28 - A Escola Sesc de Ensino Médio está localizada no bairro 
de Jacarepaguá, na zona oeste do município do Rio de 
Janeiro, assim como Barra da Tijuca e Deodoro.
Barra da Tijuca, Copacabana, Deodoro e Maracanã, juntos, 
reunirão 33 locais de competição dos Jogos Olímpicos, 
conforme a figura:

Fonte: http://www.rio2016.com/os-jogos/olimpicos.  
Acesso em 11 de maio de 2015.

Sobre a área e a população residente nos quatro bairros, sabe-se que:

BAIRRO ÁREA EM 2003 POPULAÇÃO EM 2010

BARRA 4815,06 ha 135 924

COPACABANA 146 392

DEODORO 464,05 ha 10 842

MARACANÃ 166,73 ha 25 256

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_da_Tijuca_%28bairro%29;  http://pt.wikipedia.org/wiki/Copacabana; http://pt.wikipedia.org/wiki/
Deodoro_%28bairro_do_Rio_de_Janeiro%29;  http://pt.wikipedia.org/wiki/Maracan%C3%A3_%28bairro_do_Rio_de_Janeiro%29

Acesso em 12 de maio de 2015.

Copacabana, um dos bairros citados, é aquele que possui maior densidade demográfica. São, aproximadamente, 
35 698 habitantes por km².

Considerando que 1km² = 100 ha, pode-se concluir que a área aproximada do bairro de Copacabana é:

(A) 4,1 ha.

(B) 41 ha.

(C) 410 ha.

(D) 4 100 ha.
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29 - A Escola Sesc de Ensino Médio conta com diversos ambientes para a prática de esportes. O Complexo 
Esportivo é composto por duas quadras descobertas, uma quadra coberta, um campo de futebol e uma 
piscina semiolímpica. 

Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/601259/escola-de-ensino-medio-sesc-barra-indio-da-costa-arquitetura
Acesso em 12 de maio de 2015.

Segundo a Federação Internacional de Natação, piscinas semiolímpicas devem ter 25 metros de comprimento.

Sabendo que, na planta, o comprimento da piscina é igual a 6,25 mm, pode-se concluir que a escala de 
redução utilizada foi de:

(A)  1:400

(B)  1:4000

(C)  1:40000

(D)  1:400000

30 - A natação está presente nos Jogos Olímpicos desde a primeira 
edição em 1896. Essa modalidade esportiva também é representada 
no Torneio das Casas. Uma das provas disputadas é a prova dos 50 
metros livres nas categorias masculina e feminina. Cada Casa pode 
inscrever dois atletas em cada uma das categorias. 

Supondo que a Casa Aureum disponha de 10 bons nadadores 
entre os meninos, de quantas formas diferentes a dupla que 
participará da prova masculina pode ser escolhida?

(A)   5

(B)   20

(C)   45

(D)   90
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REDAÇÃO

29

Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
escreva uma redação dissertativo-argumentativa sobre o tema A contribuição das Olimpíadas de 2016 
para a consolidação da cidadania e da inclusão social pelo esporte. Selecione, organize e relacione, de 
forma coerente e coesa, argumentos para a defesa de seu ponto de vista.

 
TEXTO 01    TRANSFORMA

Transforma é o Programa de Educação que leva os 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 para dentro 
das escolas. O Transforma atua em parceria com as es-
colas criando oportunidades para estudantes de Ensino 
Fundamental e Médio vivenciarem os Valores Olímpicos 
e Paralímpicos, experimentarem novos esportes e enga-
jarem-se nos Jogos.

O programa oferece material didático de referência sobre os Movimentos Olímpico e Paralímpico 
(como História, Jogos, simbologia e valores) e sugestões de experimentação esportiva para as escolas. 
O conteúdo pedagógico inclui ainda cursos de formação sobre a metodologia do programa e dicas 
de atividades multidisciplinares que podem ser desenvolvidas pelas escolas. Ao longo do ano letivo, o 
Transforma lança desafios escolares que estimulam o protagonismo e a criatividade dos alunos.

Fonte:  http://www.rio2016.com/educacao/transforma

TEXTO 02    ESPORTE E INCLUSÃO SOCIAL

A prática de esportes, além dos benefícios para corpo e mente, é uma importante ferramenta de 
socialização, e os motivos que levam crianças e adolescentes a praticarem uma determinada atividade 
desportiva são muitos. Seja a oportunidade de fazer novos amigos ou a vontade de superar suas 
próprias limitações, quem pratica uma atividade física reconhece sua importância para a melhoria da 
capacidade motora e cognitiva e, por vezes, serve de incentivo para aqueles que estão em volta. 

[...] 
Contudo, não são apenas os jovens e seus familiares os únicos que se beneficiam da prática de 

esportes. A sociedade também sai ganhando. Com a promoção de atividades esportivas, todos ganham. 
Além da redução do vandalismo nas escolas, há também a diminuição do número de jovens envolvidos 
em ambientes e grupos pautados pela violência e pelo tráfico e uso de drogas. A OOG (Odebrecht Óleo 
e Gás) entende que, ao contribuir para a melhoria da qualidade de vida nas comunidades em que está 
inserida, está investindo na inclusão social dos jovens (especialmente) e apoiando seu crescimento e 
sua adaptação à vida adulta.

Fonte:  http://www.odebrechtonline.com.br/edicaoonline/2012/08/05/esporte-e-inclusao-social

TEXTO 03 INSTRUÇÕES

Para o cumprimento dessa tarefa, seu texto deve:

• apresentar no mínimo 25 e, no máximo, 30 linhas;

• ser redigido na norma  padrão da Língua Portuguesa;

• apresentar elaboração própria;

• ser escrito à caneta;

• apresentar um título adequado à abordagem. 

ATENÇÃO! RASCUNHO NO VERSO.

Fonte:  http://robsoncandiani55004.blogspot.
com.br/2012/08/dentro-do-esporte-fora-das-
-drogas-nova.html
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