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3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA/SIMULADO 2017
 Você está recebendo um simulado de Matemática e de Língua Portuguesa, com base na Prova
Brasil, e uma Folha de Respostas.
 Comece escrevendo seu nome completo:

Nome completo do (a) aluno (a)
____________________________________
Turma

INSTRUÇÕES
 Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno.
 Cada questão tem uma única resposta correta. Faça um X na opção que você escolher
como certa.
 Use lápis preto para marcar as respostas. Se você se enganar, pode apagar e marcar
novamente.
 Procure não deixar questão sem resposta.
 Você terá 25 minutos para responder a cada bloco. Aguarde o aviso do aplicador para
começar o bloco seguinte.
Exemplos:
Leia o texto a seguir para responder às questões 01 e 02.

João saiu cedo de carro.
Ele levou seu cachorro ao veterinário.

01. No texto, a palavra “Ele” está substituindo:

(A)
(B)
(C)
(D)

Cachorro.
Carro.
João.
Veterinário.
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BLOCO 1

MATEMÁTICA

Você terá 25 minutos para responder a este bloco.
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BLOCO 01
SIMULADO 01 – Matemática
3ª série – Ensino Médio
1. Os dados do gráfico foram coletados por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios.

Supondo-se que, no Sudeste, 14900 estudantes foram entrevistados nessa pesquisa, quantos deles
possuíam telefone móvel celular?
(A) 5513
(B) 6556
(C) 7450
(D) 8344
(E) 9536
2. Acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que, de 0 a 10 anos, a variação da sua
altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos e, a partir de 17 anos, essa variação
passava a ser cada vez menor, até se tornar imperceptível. Para ilustrar essa situação, esse casal fez
um gráfico relacionando as alturas do filho nas idades consideradas.
Que gráfico melhor representa a altura do filho desse casal em função da idade?
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3. Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a seguir. O
cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12 cm e a do cubo menor, que é interno, mede 8
cm.

O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de
(A) 12 cm³.
(B) 64 cm³.
(C) 96 cm³
(D) 1216 cm³
(E) 1728 cm³.

4. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo o que produz. O custo total para
fabricar uma quantidade q de produtos é dado por uma função, simbolizada por CT, enquanto o faturamento
que a empresa obtém com a venda da quantidade q também é uma função, simbolizada por FT. O lucro total
(LT) obtido pela venda da quantidade q de produtos é dado pela expressão LT(q) = FT(q) – CT(q).
Considerando-se as funções FT(q) = 5q e CT(q) = 2q + 12 como faturamento e custo, qual a quantidade
mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para não ter prejuízo?
(A) 0

(B) 1

(C) 3

(D) 4

(E) 5

5. Alguns testes de preferência por bebedouros de água foram realizados com bovinos, envolvendo três tipos
de bebedouros, de formatos e tamanhos diferentes. Os bebedouros 1 e 2 têm a forma de um tronco de cone
circular reto, de altura igual a 60 cm, e diâmetro da base superior igual a 120 cm e 60 cm, respectivamente.
O bebedouro 3 é um semicilindro, com 30 cm de altura, 100 cm de comprimento e 60 cm de largura.
Os três recipientes estão ilustrados na figura.

A escolha do bebedouro. In: Biotemas. V. 22,
nº. 4, 2009
(adaptado). (ENEM 2010)

Considerando que nenhum dos
recipientes tenha tampa, qual das
figuras a seguir representa uma
planificação para o bebedouro 3?
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6. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aérea aumentou no ano passado nas
seguintes condições: em janeiro foram vendidas 33.000 passagens; em fevereiro, 34.500; em março, 36.000.
Esse padrão de crescimento se mantém para os meses subsequentes.
Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? (Se necessário use:
an  a1  (n  1)  r
).
(A) 38.000
(B) 40.500
(C) 41.000
(D) 42.000
(E) 48.000

7. O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações, em torno de seu centro, de:

Disponível em: http://www.diaadia.pr.gov.br. Acesso em:
28 abr. 2010. – Enem 2011

(A) 45°

(B) 60º

(C) 90º

(D) 120º

8. O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estavam aumentando. Há alguns
anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era de 35,5 e, hoje, é de 37,0. Embora não fosse
uma informação científica, ele ficou curioso e fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio,
obtendo o quadro a seguir:

Escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ele tem calçado maior que 36,0, a probabilidade
de ela calçar 38,0 é:

1
(A) 3

1
(B) 5

2
(C) 5

5
(D) 7

5
(E) 14
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9. Nos últimos cinco anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por
causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28 mil internações pelo mesmo motivo.
Época, 26 abr. 2010 (adaptado).

Suponha que, nos próximos cinco anos, haja um acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que o
acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção.
De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC, nos próximos
cinco anos, corresponde a:

(A) 4 mil
(B) 9 mil
(C) 21 mil
(D) 35 mil
(E) 39 mil.

10. Uma enquete, realizada em março de 2010, perguntava aos internautas se eles acreditavam que as
atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram três as alternativas possíveis e 279
internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico.

Época. Ed. 619, 29 mar. 2010 (adaptado)

Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderem “NÃO” à enquete?
(A) Menos de 23.
(B) Mais de 23 e menos de 25.
(C) Mais de 50 e menos de 75.
(D) Mais de 100 e menos de 190
(E) Mais de 200.
11. O terno agronegócio não se refere apenas à agricultura e à pecuária, pois as atividades ligadas a
essa produção incluem fornecedores de equipamentos, serviços para a zona rural, industrialização e
comercialização dos produtos.
O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro:

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA). Almanaque abril 2010.
São Paulo: Abril, ano 36 (adaptado). ENEM 2011.
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Esse gráfico foi usado em uma palestra na qual o orador ressaltou uma queda da participação do
agronegócio no PIB brasileiro e a posterior recuperação dessa participação, em termos percentuais.
Segundo o gráfico, o período de queda ocorreu entre os anos de:

(A) 1998 e 2001
(B) 2001 e 2003
(C) 2003 e 2006
(D) 2003 e 2007
(E) 2003 e 2008.

12. Observe a reta numérica abaixo

O número 0,20 está representado pelo ponto
A) A.
B) B.
C) C.
D) D.
E) E.

13. Para reforçar a estrutura PQR, foi colocada uma trave PM, como mostra a figura abaixo.

Qual a medida do comprimento da trave PM?
A) 1,0 m
B) 2,4 m
C) 3,0 m
D) 3,5 m
E) 5,0 m
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BLOCO 2

LÍNGUA PORTUGUESA

Você terá 25 minutos para responder a este bloco.
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BLOCO 02
SIMULADO 01 – LÍNGUA PORTUGUESA
3ª série – Ensino Médio

1. Leia o texto abaixo.
Pouca gente sabe que, apesar do clima tropical, o Brasil também tem sua parte de deserto.
Porém, diferente de outros países, a aridez de nosso deserto não é tão rigorosa. Ele tem oásis de
verdade e forma um cenário fantástico que se encontra delicadamente com o Oceano Atlântico.
Estamos falando de Lençóis Maranhenses, também conhecidos como o “Saara brasileiro”, um lugar
cheio de gente simples e hospitaleira.
CIDADES DO BRASIL. Internet: www.cidadesdobrasiI.com.br.

Na frase “... forma um cenário fantástico...”, a palavra destacada pode ser substituída por
A) vulgar.
B) maravilhoso.
C) impossível.
D) fantasioso.
E) inexistente.

2. Leia o texto abaixo.
Na ponta do nariz
Nada como a experiência. Na medida em que envelhecemos, vamos aprendendo a tomar atitudes
cada vez mais sensatas. Isso pode ser verdadeiro em vários aspectos da vida, mas não tem nada a ver
quando o assunto é a respiração. Estudos mostram que chegamos ao mundo respirando de forma
correta e vamos desaprendendo ao longo do caminho.
E, segundo pesquisas, a gente só tem a ganhar se voltarmos a fazer a troca de gases em nossos
pulmões com a técnica dos bebês. Especialistas afirmam que a reeducação respiratória, além de
prevenir doenças, reduz o estresse, a hipertensão, a depressão e até ajuda a rejuvenescer e a
emagrecer.
Existem dois tipos de respiração: a torácica (barriga para dentro e peito para fora), mais utilizada,
e a diafragmática (respiração abdominal), que utilizamos no início da nossa vida. “Estudos mostram que
a respiração lenta pelo diafragma traz benefícios à saúde, inclusive nas doenças pulmonares”, diz o
pneumologista do Incor Geraldo Lorenzi Filho. [...]
Revista Galileu. Junho 2008. p. 16.

A reeducação respiratória é essencial porque
A) ajuda a combater algumas doenças.
B) permite que se façam novas pesquisas.
C) podemos conhecer dois tipos de respiração.
D) utilizamos mais a respiração torácica.
E) voltamos a utilizar a técnica dos bebês.

3. Leia o texto abaixo.
O amor por entre o verde
(Fragmento)
Não é sem frequência que à tarde, chegando à janela, eu vejo um casalzinho de brotos que vem
namorar sobre a pequenina ponte de balaustrada branca que há no parque. Ela é uma menina de uns
13 anos, o corpo elástico metido num blues jeans e num suéter folgado, os cabelos puxados para trás
num rabinho de cavalo que está sempre a balançar para todos os lados; ele, um garoto de, no máximo,
dezesseis, esguio, com pastas de cabelo a lhe tombar sobre a testa e um ar de quem descobriu a
fórmula da vida. Uma coisa eu lhes asseguro: eles são lindos, e ficam montados, um em frente ao outro,
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no corrimão da colunata, os joelhos a se tocarem, os rostos a se buscarem a todo o momento para
pequenos segredos, pequenos carinhos, pequenos beijos. São, na sua extrema juventude, a coisa mais
antiga que há no parque, incluindo as velhas árvores que por ali espaçam sua verde sombra; e as
momices e brincadeiras que se fazem dariam para escrever todo um tratado sobre a arqueologia do
amor, pois têm uma tal ancestralidade que nunca se há de saber a quantos milênios remontam [...]
MORAIS, Vinícius de. Para viver um grande amor – Crônicas e poemas. São Paulo, Companhia das Letras, 1991.

Nos trechos abaixo, há uma opinião em
A) “... eu vejo um casalzinho de brotos...”.
B) “Ela é uma menina de uns treze anos...”.
C) “Uma coisa eu lhes asseguro: Eles são lindos,”.
D) “um em frente ao outro, no corrimão da colunata,”.
E) “... os rostos a se buscarem a todo o momento...”.

4. Leia o texto abaixo.
A venda de produtos e serviços se desenvolveu enormemente nos últimos 25 anos. Hoje, se uma
empresa não tem uma boa imagem, não causa boa impressão à primeira vista, e isso irá certamente
refletir-se em sua receita.
Desde que nascemos, começamos a nos acostumar com um mundo de símbolos e logotipos.
Esses símbolos são úteis a quem produz, vende ou consome, porque distinguem e identificam a marca
num contexto complexo e global. Permitem também a sua divulgação de forma racional, reduzindo o
tempo necessário à concretização de negócios. Antigamente os compradores solicitavam a espécie de
produto de que necessitavam aos vendedores. A marca era indicada por estes. Hoje em dia, com o
crescimento do número dos pontos de venda por auto-serviço, os elementos institucionais que
identificam as marcas são fundamentais. Uma marca conhecida garante que determinado produto ou
serviço é igual ao consumido anteriormente.
STRUNCK, Gilberto Luiz. Identidade visual: a direção do olhar. Rio de Janeiro: Europa, 1989.

Na frase “Esses símbolos são úteis a quem produz, vende ou consome, porque distinguem e
identificam a marca num contexto complexo e global.”, a palavra porque pode ser substituída sem
alteração no significado da sentença por
A) pois.
B) ainda.
C) se.
D) quando.
E) portanto.

5. Leia o texto abaixo.
Quarta, 09 Abril,
Por Jason Webb
MADRI (Reuters) - Cientistas espanhóis anunciaram na quarta-feira a descoberta do menor
planeta já encontrado fora do Sistema Solar.
“Acho que estamos muito perto, talvez a alguns anos de distância, de encontrarmos um planeta
como a Terra”, afirmou o chefe da equipe de pesquisadores, Ignasi Ribas, em uma entrevista coletiva.
O planeta rochoso, com um raio cerca de 50% maior que o da Terra, circula ao redor de uma
pequena estrela-anã localizada 30 anos-luz de distância, na constelação Leo, afirmaram os cientistas
do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), um órgão da Espanha.
O planeta, chamado de GJ 436c, foi descoberto por meio da análise de distorções na órbita de
outro planeta, esse maior, que gira ao redor da estrela GJ 436, uma técnica similar à usada mais de
cem anos atrás para descobrir Netuno.
Com uma massa cerca de cinco vezes maior que a da Terra, esse é o menor planeta já
descoberto fora do sistema solar. E os avanços tecnológicos abrem caminho para a descoberta de
mundos ainda mais semelhantes ao nosso.
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(...)
A rotação dele dá-se de forma que a pequena estrela-anã vermelha ergue-se em seu horizonte a
cada 22 dias terrestres -- ou seja, seus dias são quatro vezes maiores do que seus anos.
http://br.noticias.yahoo.com/s/reuters/080409/tecnologia/internet_ciencia_planetadescoberta_pol_1. Acesso em: 12/04/2008. Fragmento.

Qual é a informação principal desse texto?
A) A descoberta de um planeta fora do Sistema Solar.
B) A distorção na órbita de outro planeta maior.
C) A duração da rotatividade do planeta Terra.
D) A eficiência da técnica usada para descobrir Netuno.
E) A entrevista coletiva dada pelo chefe dos pesquisadores.

6. Leia o texto abaixo.

Veja, 8 out. 1997, p. 44.

A finalidade principal desse texto é
A) convencer o leitor sobre o papel da ciência no prolongamento da vida.
B) explicar o funcionamento das soluções japonesas para a longevidade.
C) informar o leitor com dados estatísticos sobre a realidade do Japão.
D) sensibilizar através da opção por palavras belas, sonoras, poéticas.
E) descrever as características de pessoas centenárias.

7. Leia o texto abaixo.
Os viajantes e o urso
Um dia, dois viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o
outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. O urso se
aproximou dele e começou a cheirar sua orelha, mas, convencido de que estava morto, foi embora. O amigo
começou a descer da árvore e perguntou:
– O que o urso estava cochichando em seu ouvido?
– Ora, ele só me disse para pensar duas vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona
os amigos na hora do perigo.
Moral: A desgraça põe à prova a sinceridade da amizade.
ESOPO. Fábulas completas. São Paulo: Moderna,1994.
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Esse texto se organiza, principalmente, a partir
A) da descrição do espaço.
B) da marcação do tempo.
C) da sucessão dos fatos.
D) do uso do discurso direto.
E) do uso do discurso indireto.

8. Leia o texto abaixo.
As formigas
Foi à coisa mais bacana a primeira vez que as formigas conversaram com ele. Foi a que escapuliu
de procissão que conversou: ele estava olhando para ver aonde que ela ia, e aí ela falou para ele não
contar para o padre que ela tinha escapulido – o padre ele já tinha visto que era o formigão da frente, o
maior de todos, andando posudo.
Isso aconteceu numa manhã de muita chuva em que ele ficara no quentinho das cobertas com
preguiça de se levantar, virado para o outro canto, observando as formigas descendo em fila na parede.
Tinha um rachado ali perto por causa da chuva, era de lá que elas saíam da casa delas.
Toda manhã aquela chuva sem parar, pingando na lata velha lá fora no jardim, barulhinho gostoso
que ele ficava ouvindo, enrolado no cobertor, olhando as formigas e conversando com elas, o quarto
meio escuro, tudo escuro de chuva.
A conversa ficava interessante quando ele lembrava de perguntar uma porção de coisas e elas
também perguntavam pra ele. (Conversavam baixinho para os outros não escutarem.)
[...]
Uma tarde entrou no quarto e viu a mancha de cimento novo na parede, brutal, incompreensível.
– Pra que o senhor fez isso? Pra que o senhor fez assim com minhas formigas?
O pai não entendia, e o menino chorando, chorando.
VILELA, Luiz. Contos da infância e da adolescência. 2. ed. São Paulo: Ática, 2002. Fragmento.

Nesse texto, a repetição “... chorando, chorando.”, sugere
A) atitude fingida.
B) anúncio de rebeldia.
C) progressão da tristeza.
D) sensação de culpa.
E) sinal de fraqueza.

9. Leia o texto abaixo.
Amor à distância pode dar certo?
Nem sempre o dia-a-dia torna um relacionamento melhor. Sou pela qualidade do tempo junto.
Moro em São Paulo, namoro um carioca e nos vemos a cada quinze dias. E é sempre ótimo. Muita
gente fala que ele deve sair bastante no Rio, paquerar, mas não penso nisso. Se quiser ficar com outra,
vai ficar de qualquer jeito. Bia, 26 anos, estudante.
Romance promissor exige investimento diário, que só se consegue com a convivência. Não dá para
criar um projeto de vida em comum sem contato olho-no-olho, e falo por experiência própria.
Sílvio, 35 anos, jornalista.
www.terra.com.br/forum

Nos dois depoimentos, temos duas opiniões
A) iguais.
B) erradas.
C) semelhantes.
D) incomuns.
E) opostas.
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10. Leia o texto abaixo.
Senhor,
Posto que o Capitão-mor desta Vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a Vossa Alteza
a notícia do achamento desta Vossa terra nova, que se agora nesta navegação achou, não deixarei de
também dar disso minha conta a Vossa Alteza, assim como eu melhor puder, ainda que -- para o bem
contar e falar -- o saiba pior que todos fazer!
Todavia tome Vossa Alteza minha ignorância por boa vontade, a qual bem certo creia que, para
aformosentar nem afear, aqui não há de pôr mais do que aquilo que vi e me pareceu.
Da marinhagem e das singraduras do caminho não darei aqui conta a Vossa Alteza -- porque o
não saberei fazer -- e os pilotos devem ter este cuidado.
E, portanto, Senhor, do que hei de falar começo:
E digo quê:
A partida de Belém foi -- como Vossa Alteza sabe, segunda-feira 9 de março. E sábado, 14 do dito
mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Grande Canária. E ali
andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de três a quatro léguas. E domingo, 22 do dito
mês, às dez horas mais ou menos, houvemos vista das ilhas de Cabo Verde, a saber, da ilha de São
Nicolau, segundo o dito de Pero Escolar, piloto.
Na noite seguinte à segunda-feira amanheceu, se perdeu da frota Vasco de Ataíde com a sua nau,
sem haver tempo forte ou contrário para poder ser!
Fez o capitão suas diligências para o achar, em umas e outras partes. Mas... não apareceu mais!
E assim seguimos nosso caminho, por este mar de longo, até que terça-feira das Oitavas de
Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra, estando da dita Ilha -- segundo os
pilotos diziam, obra de 660 ou 670 léguas – os quais eram muita quantidade de ervas compridas, a que
os mareantes chamam botelho, e assim mesmo outras a que dão o nome de rabo-de-asno. E quartafeira seguinte, pela manhã, topamos aves a que chamam furabuchos.
Neste mesmo dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra! A saber, primeiramente de um
grande monte, muito alto e redondo; e de outras serras mais baixas ao sul dele; e de terra chã, com
grandes arvoredos; ao qual monte alto o capitão pôs o nome de O Monte Pascoal e à terra A Terra de
Vera Cruz!
Pero Vaz de Caminha. Carta. Tradução intralingual no site do Nupill, UFSC.

A forma de tratamento usada nessa carta é exemplo de linguagem
A) científica.
B) coloquial.
C) formal.
D) literária.
E) regional.

11. Leia o texto abaixo.
Fórmula do sorriso
Mais importante que o sabor do creme dental é o seu agente terapêutico, a fórmula química que serve
para controlar as bactérias que provocam as cáries. Segundo a professora Lenise Velmovitsky, da
Universidade Federal Fluminense, que analisou 25 tipos de pasta de dentes em sua tese de doutorado, a
substância mais eficaz na escovação é o tricloson, um antimicrobiano presente nas pastas de ação total ou
global. O flúor recalcifica os dentes e também combate as cáries. O bicarbonato de sódio é um abrasivo e
remove manchas, mas em excesso desgasta os dentes. A dentista recomenda o uso de escovas macias e
uma quantidade de pasta equivalente ao tamanho de uma ervilha, pelo menos três vezes ao dia. Além de fio
dental.
Veja. 10 abr. 2002.
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Segundo esse texto, deve-se evitar o excesso de bicarbonato de sódio por causa
A) das bactérias das cáries.
B) das remoções das manchas.
C) do controle das bactérias.
D) do desgaste dos dentes.
E) do sabor do creme dental.
12. Leia o texto abaixo.

O Globo. 5 nov. 2009.

Nesse texto, o humor está presente
A) na decepção do personagem.
B) na fala dos peixes.
C) na volta para a pescaria.
D) no adiamento da pescaria.
E) no resultado da pescaria.

13. Leia o texto abaixo.
O marinheiro que tocava tuba
Tendo nascido no interior do Ceará, como foi acabar sendo regente?
Nasci no Iguatu, porque meu pai trabalhava naquela época nessa cidade, numa função muito
delicada e até pejorativa: a de delegado de polícia. Na época, havia uma espécie de guerra no Ceará,
com intervenção federal.
[...] E, como ia sendo expulso de tudo quanto era escola, meu pai resolveu me colocar na Escola
de Aprendizes de Marinheiros. Aí a coisa mudou. A escola, naquela época, era semicorrecional. Meu
pai advertia: “Agora você toma jeito”.
Éramos 14 irmãos, dos quais eu era o quinto, pela ordem. Família “pequena”, como veem. Oito
homens, seis mulheres.
Fragmento. *Adaptado: Reforma Ortográfica.

As aspas empregadas na palavra “‘pequena’” dão à palavra um tom
A) coloquial.
B) crítico.
C) irônico.
D) metafórico.
E) técnico.
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ATENÇÃO!
 Agora você terá 10 minutos para passar a limpo as respostas de Matemática e Língua
Portuguesa para a folha de Respostas.
 Siga o seguinte modelo de preenchimento:
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NOME DO (A) ALUNO (A): _______________________________________________
FOLHA DE RESPOSTAS
BLOCO 01
MATEMÁTICA

BLOCO 02
LÍNGUA PORTUGUESA
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