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BL03P12

Leia os textos abaixo.

Texto 1

5

10

15

David Braga, de 14 anos, inventou um aplicativo, o List-it, para vender material escolar 
na internet.

O garoto conta que faz as mesmas coisas que muitas crianças e adolescentes: divide o 
tempo entre o lazer e os estudos. A diferença é que ele também trabalha. Considerado um 
empreendedor precoce, a criação de David fatura R$ 100 mil por mês.

O adolescente criou um aplicativo que agiliza a compra de material escolar sem precisar 
ir à livraria. O utilizador tem que preencher os campos com o nome do colégio e a série do 
aluno que todos os itens aparecem assinalados.

“É muito simples: é uma lógica invertida de e-commerce (comércio eletrônico), onde as 
pessoas entram lá e vai estar tudo selecionado. Por isso, a lógica invertida. Então o que ela 
já tem, apenas ‘desseleciona’”, diz o empreendedor David Braga [...]. 

A compra do material leva menos de cinco minutos. [...]
“Na hora de comprar um material escolar, dá um certo estresse, né? E ele fez uma coisa 

muito bem-feita [...]. Então achei muito interessante e que vale muito a pena”, afirma a 
empresária Carla Simões.

[...] o dinheiro é rigorosamente controlado pelos pais, e a renda é quase toda revertida 
para investimentos futuros. 

“O plano é todo para reinvestir no próprio negócio dele e no material de trabalho que ele 
investe”, disse a mãe do adolescente, a empresária Cristiana Peixoto Braga.

Disponível em: <https://goo.gl/pzpWdm>. Acesso em: 27 set. 2017. Fragmento.

Texto 2

5

10

15

O estudante Matheus Monte, de 17 anos, [...] levou apenas um mês para desenvolver 
três aplicativos para celulares S401 e que deverão estar disponíveis globalmente [...]. As 
ferramentas são: ‘Quanto Gastar’, que possibilita ao usuário o controle da conta de energia 
elétrica em uma residência; ‘Velocidade Média’, que indica ao atleta seu desempenho 
durante um trecho de corrida; e ‘Cálculo de Física 3’, capaz de resolver automaticamente 
equações da disciplina.

Segundo Matheus, o interesse em desenvolver os próprios aplicativos surgiu quando ele 
assistiu a uma palestra ministrada por desenvolvedores de software2. Então, o aluno iniciou 
contato com Awdren Fontão Evangelista, da Tecnologias Nokia, que o guiou durante as 
etapas de desenvolvimento do projeto com duração de cerca de um mês. “Achei interessante 
ele ter, mesmo com pouca idade, uma boa noção de como trabalhar com o software [...] e 
criar um aplicativo. O resultado do ‘Quanto Gastar’, por exemplo, ficou muito interessante”, 
explicou Awdren.

De acordo com o estudante, a parceria foi muito importante para a realização do trabalho. 
“Essa oportunidade definiu meu futuro. Após três anos de Ensino Médio Técnico em 
Informática, encontrei a área com a qual mais me identifiquei. Estou terminando a escola e 
vou fazer faculdade de Análise de Desenvolvimento de Sistemas [...]”, completou. [...]

*Vocabulário:
1S40: tipo de sistema operacional utilizado em telefones celulares. 
2software: conjunto de programas e regras de informática.

Disponível em: <https://goo.gl/7FjQr3>. Acesso em: 26 set. 2017. Fragmento.

 (P121446H6_SUP)
01) (P121446H6) Esses textos têm em comum o fato de
A) abordarem a criação de aplicativos produzidos por adolescentes.
B) apontarem as faculdades que os adolescentes planejam cursar.
C) destacarem a rapidez na compra de materiais escolares.
D) explicarem sobre o funcionamento do comércio eletrônico.
E) informarem sobre aplicativos de controle da conta de energia elétrica.

P1206

1



BL03P12

Leia novamente os textos “David Braga,...” e “O estudante Matheus...” para responder às questões 
abaixo.

02) (P121447H6) De acordo com o Texto 1, David Braga
A) acha estressante comprar o material escolar.
B) é considerado um empreendedor precoce.
C) é rigoroso no controle de seu dinheiro.
D) leva menos de cinco minutos para comprar material.
E) vende material escolar na internet.

03) (P121448H6) No Texto 1, o prefixo destacado na palavra “‘desseleciona’” (ℓ. 11) foi usado para
A) apontar anterioridade.
B) demonstrar afastamento.
C) indicar repetição. 
D) marcar inversão.
E) sugerir separação.

04) (P121450H6) No terceiro parágrafo do Texto 2, as aspas foram utilizadas para 
A) apontar um título de um livro.
B) apresentar uma fala.
C) destacar uma expressão nova.
D) indicar uma ironia.
E) marcar um termo estrangeiro.

05) (P121449H6) O trecho do Texto 2 que apresenta uma marca de opinião é:
A) “As ferramentas são: ‘Quanto Gastar’, que possibilita ao usuário o controle da conta de energia elétrica 
em uma residência;...”. (ℓ. 2-4)
B) “Segundo Matheus, o interesse em desenvolver os próprios aplicativos surgiu quando ele assistiu a 
uma palestra...”. (ℓ. 7-8)
C) “Então, o aluno iniciou contato com Awdren Fontão Evangelista,...”. (ℓ. 8-9)
D) “‘O resultado do ‘Quanto Gastar’, por exemplo, ficou muito interessante’,...”. (ℓ. 12)
E) “Estou terminando a escola e vou fazer faculdade de Análise de Desenvolvimento de Sistemas...”. (ℓ. 16-17)
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Leia os textos abaixo.

Texto 1

5
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15

Estudantes criam aplicativo para indicar pontos de coletas de lixo em Fortaleza

Você sabe onde descartar corretamente pilhas, óleo de cozinha, bateria de celular, entre 
outros tipos de lixo em Fortaleza? Com o intuito de facilitar a vida dos moradores da capital 
cearense e ainda cuidar do meio ambiente, dois estudantes desenvolveram um aplicativo 
que indica os pontos de coleta adequados de resíduos sólidos e utensílios mais próximos.

O app1 [...], criado por dois alunos do curso de Ciências Ambientais da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), é resultado de uma iniciativa para a construção de uma cidade 
mais limpa e sustentável. Anderson Tavares Vieira, de 23 anos, e Cássia Liliane Alves, de 21 
anos, tiveram a ideia em maio de 2015, quando observaram a existência de diversos pontos 
de coletas, mas com informações espalhadas e desatualizadas em diferentes sites. [...]

A ferramenta indica onde depositar corretamente materiais como celulares, cartuchos, 
eletrodomésticos, eletrônicos, embalagens de vidro, embalagens longa vida, [...].

“Utilizando a localização GPS do usuário, o aplicativo fornece a posição dos locais de 
coleta de materiais mais próximos para descarte de forma ecológica e mostra a rota até o 
ponto de descarte”, explica Cássia. [...]

O aplicativo conta com mais de 160 pontos de coleta de resíduos sólidos e utensílios, 
informações referentes a endereço, telefone e horário de funcionamento dos locais, 21 categorias 
de diferentes resíduos e utensílios, além de rota para o local de descarte selecionado. [...]

*Vocabulário:
1app: abreviação para “application”, do inglês, que significa aplicativo, programa, software.

TAVARES, Roberta. Disponível em: <https://goo.gl/XxZhhA>. Acesso em: 19 set. 2017. Fragmento.

Texto 2

5

10

15

Estudantes criam aplicativo para denunciar focos do Aedes aegypti

Dois estudantes universitários de Itapetininga (SP) criaram um aplicativo que ajuda 
os moradores a denunciarem focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, 
chikungunya e vírus da zika. Os estudantes Diego da Costa e Christian Santos, da 
Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec), explicam que, pelo aplicativo, o 
usuário poderá mapear as áreas de risco, ter dicas para evitar a proliferação do mosquito e 
informações sobre os sintomas das doenças.

“A ideia principal do aplicativo é de denunciar os focos de dengue. A pessoa pode chegar 
no lugar onde acha que tem chance de ter o foco de dengue e tirar foto. Em seguida, aperta 
no aplicativo para gerar o endereço, ou pegar pelo GPS, o número da casa ou ponto de 
referência”, diz Costa. [...]

De acordo com o professor que orientou o projeto, Marcus de Souza, a iniciativa já foi 
premiada em um congresso internacional organizado pela Universidade de São Paulo (USP). “É 
apenas o início. A premiação é uma motivação, uma motivação muito grande. O aluno começa 
a ser incentivado. Se ele quiser seguir carreira acadêmica, por exemplo, ele já tem um artigo 
publicado em uma revista internacional. Isso é extremamente importante”, completa. [...]

Disponível em: <https://goo.gl/wTrv1s>. Acesso em: 19 set. 2017. Fragmento.

(P121420H6_SUP) 

06) (P121420H6) Esses textos têm em comum o fato de
A) apresentarem a oportunidade de estudantes brasileiros publicarem artigos em revistas internacionais.
B) citarem estratégias para evitar a proliferação do mosquito da dengue.
C) destacarem a premiação de estudantes brasileiros em congressos internacionais.
D) discutirem sobre a questão do descarte adequado de lixo nos centros urbanos.
E) informarem sobre a criação de ferramentas tecnológicas que auxiliam na resolução de problemas urbanos.
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Leia novamente os Textos 1 e 2 para responder às questões abaixo.

07) (P121421H6) De acordo com o Texto 1, usando a localização GPS do usuário, o aplicativo
A) constrói uma cidade mais limpa e sustentável.
B) descarta corretamente pilhas, óleo de cozinha e bateria de celular. 
C) fornece a posição dos locais de coleta de materiais mais próximos.
D) mostra categorias de diferentes resíduos e utensílios.
E) oferece informações espalhadas e desatualizadas.

08) (P121422H6) No TeXto 1, o prefixo destacado na palavra “desatualizadas” (ℓ. 9) foi usado para
A) exprimir anterioridade.
B) indicar negação.
C) marcar repetição. 
D) mostrar afastamento.
E) sugerir separação.

09) (P121423H6) O trecho do Texto 2 que apresenta uma marca de opinião é:
A) “... criaram um aplicativo que ajuda os moradores...”. (ℓ. 1-2)
B) “... poderá mapear as áreas de risco,...”. (ℓ. 5)
C) “‘... aperta no aplicativo para gerar o endereço,... ’”. (ℓ. 8-9)
D) “‘Se ele quiser seguir carreira acadêmica,... ’”. (ℓ. 14)
E) “‘Isso é extremamente importante’,...”. (ℓ. 15)

10) (P121424H6) No terceiro parágrafo do Texto 2, os parênteses foram utilizados para
A) acrescentar uma explicação.
B) apresentar uma sigla.
C) destacar uma expressão nova.
D) marcar um termo estrangeiro.
E) realçar um título.
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Leia o texto abaixo.

Desde pequeno, tive tendência para personificar as coisas. Tia Tula, que achava que mormaço 
fazia mal, sempre gritava: “Vem pra dentro, menino, olha o mormaço!” Mas eu ouvia o mormaço 
com M maiúsculo. Mormaço, para mim, era um velho que pegava crianças! Ia pra dentro logo. E 
ainda hoje, quando leio que alguém se viu perseguido pelo clamor público, vejo com estes olhos 
o Sr. Clamor Público, magro, arquejante, de preto, brandindo um guarda-chuva, com um gogó 
protuberante que se abaixa e levanta no excitamento da perseguição. E já estava devidamente 
grandezinho, pois devia contar uns trinta anos, quando me fui, com um grupo de colegas, a ver o 
lançamento da pedra fundamental da ponte Uruguaiana-Libres, ocasião de grandes solenidades, 
com os presidentes Justo e Getúlio, e gente muita, tanto assim que fomos alojados os do meu 
grupo num casarão que creio fosse a Prefeitura, com os demais jornalistas do Brasil e Argentina. 
Era como um alojamento de quartel, com breve espaço entre as camas e todas as portas e janelas 
abertas, tudo com os alegres incômodos e duvidosos encantos de uma coletividade democrática. 
Pois lá pelas tantas da noite, como eu pressentisse, em meu entredormir, um vulto junto à minha 
cama, sentei-me estremunhado1 e olhei atônito para um tipo de chiru2, ali parado, de bigodes 
caídos, pala pendente e chapéu descido sobre os olhos. Diante da minha muda interrogação, ele 
resolveu explicar-se, com a devida calma:

– Pois é! Não vê que eu sou o sereno...

*Glossário:
1estremunhado: mal acordado.
2chiru: aquele que tem pele morena, traços acaboclados (regionalismo: Sul do Brasil).

QUINTANA, Mário. As cem melhores crônicas brasileiras. (P121608H6_SUP)

11) (P121608H6) Da leitura da crônica de Mário Quintana, pode-se inferir que
A) a atitude imaginativa do narrador era vista com desconfiança pelos parentes.
B) o narrador registra com estranheza sua tendência para personificar as coisas.
C) o narrador registra um traço seu quando menino superado na vida adulta. 
D) o narrador participa de evento solene em uma cidade na condição de jornalista.
E) já adulto o narrador tem pesadelos com os personagens imaginários da infância. 

12) (P121609H6) Releia:

Era como um alojamento de quartel, com breve espaço entre as camas e todas as portas e janelas 
abertas, tudo com os alegres incômodos e duvidosos encantos de uma coletividade democrática.

Com a frase acima o narrador caracteriza a convivência no alojamento improvisado como uma experiência:
A) alegre.
B) duvidosa.
C) estimulante.
D) incômoda.
E) paradoxal.

13) (P121610H6) Silepse é a concordância que se faz não com a forma gramatical das palavras, mas com 
seu sentido, com a ideia que elas representam. Essa figura de sintaxe está ilustrada em: 
A) “Vem pra dentro, menino, olha o mormaço!”. (linha 2)
B) “estava devidamente grandezinho, pois devia contar uns trinta anos...” (linha 6-7) 
C) “fomos alojados os do meu grupo num casarão que creio fosse a Prefeitura...” (linha 9-10) 
D) “Era como um alojamento de quartel, com breve espaço entre as camas...” (linha 11). 
E) “sentei-me estremunhado e olhei atônito para um tipo de chiru...” (linha 14-15) 
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Leia o texto abaixo.

PROMESSA CONTRA SINAIS DA IDADE

O tempo passa, e com ele os sinais da idade vão se espalhando pelo nosso organismo. Entre eles, 
os mais evidentes ficam estampados em nossa pele, e rostos, na forma de rugas, flacidez e perda de 
elasticidade. Um estudo publicado ontem no periódico científico Journal of Investigative Dermatology, 
no entanto, identificou um mecanismo molecular em células da pele que pode estar por trás deste 
processo, abrindo caminho para o desenvolvimento de novos tratamentos para, se não impedir, pelo 
menos retardar o envelhecimento delas e, talvez, as de outros tecidos e órgãos do corpo.

Na pesquisa, cientistas da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, analisaram amostras 
de células da pele de vinte e sete doadores com entre seis e 72 anos, tiradas de locais protegidos 
do Sol, para determinar se havia alguma diferença no seu comportamento com a idade. Eles 
verificaram que, quanto mais velha a pessoa, menor era a atividade de suas mitocôndrias, as 
“usinas de energia” de nossas células. Essa queda, porém, era esperada, já que há décadas a 
redução na capacidade de geração de energia por essas organelas celulares e na sua eficiência 
neste trabalho com o tempo é uma das principais vertentes nas teorias sobre envelhecimento. /.../

BAIMA, César. O Globo, 27 de fev. 2016, p. 24. (P121606H6_SUP)

14) (P121606H6) É objetivo desse texto
A) argumentar que os efeitos da passagem do tempo sobre a pele são inevitáveis.
B) argumentar que o organismo possui mecanismos moleculares que combatem o envelhecimento da 
pele.
C) descrever os principais efeitos do envelhecimento sobre a nossa pele.
D) explicar como agem as mitocôndrias, as usinas de energia de nossas células, na redução dos sinais 
da idade.
E) expor resultados de pesquisa relativos à atuação das mitocôndrias sobre os efeitos do envelhecimento 
na pele.

15) (P121607H6) A opção em que o uso da vírgula tem função de ênfase é:
A) “... os mais evidentes ficam estampados em nossa pele, e rostos, na forma de rugas...” (linha 2)
B) “Um estudo publicado ontem no periódico científico Journal of Investigative Dermatology, no entanto, 
identificou...” (linha 3-4)
C) “... cientistas da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, analisaram amostras de células da pele 
de vinte e sete doadores...” (linha 8-9)
D) “Eles verificaram que, quanto mais velha a pessoa, menor era a atividade de suas mitocôndrias...” 
(linha 11-12)
E) “Essa queda, porém, era esperada...” (linha 12)
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