
UFRN  Escola Agrícola de Jundiaí  Seleção 2022 
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Leia estas instruções: 

 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado. 

2 
Este Caderno contém trinta questões de múltipla escolha, assim distribuídas: 01 a 15 

Português; e 16 a 30 Matemática. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal.  

4 
Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das quais 

apenas uma é correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação. Portanto, não peça esclarecimentos 

aos fiscais. 

6 
A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em 

material transparente, de tinta preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas . 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a Folha 

de Respostas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  

 



O Texto 01 abaixo servirá para as questões de 01 a 13, de Língua Portuguesa, bem como 

para as questões de 16 a 28, de Matemática. 

 

Texto 01 

A influência da cultura na formação do cidadão  

Felippe William 

 

Mais do que uma característica essencial de uma sociedade, a cultura pode ser considerada como 
o elemento principal que diferencia uma nação de outra. Os costumes, a música, a arte e, 
principalmente, os modos de pensar e agir fazem parte da cultura de um p ovo e devem ser 
preservados para que nunca se perca a singularidade do coletivo em questão. A palavra cultura 
deriva do latim colere, que tem como significado literal “cultivar”. Partindo desse princípio, 5 

percebemos que se trata de uma herança acumulada ao longo dos anos e que deve ser preservada.  

As pessoas pertencentes a uma determinada nação agregam valores culturais, os quais as levarão 
a agir e a expressar-se de forma específica. Esse mecanismo de adaptação é um dos principais 
elementos da cultura e torna-se ainda mais importante quando se alia ao fator cumulativo. As 
modificações que se desenvolveram e foram trazidas por uma geração passam para a geração 10 

seguinte e se implementam ao melhorar aspectos para futuras gerações.   

A identidade cultural, em níveis diferentes, constrói a consciência do povo. Isso ocorre devido à 
necessidade de comunicação, e aquele que se comunica o faz por intermédio de certos meios e 
formas. O Brasil possui uma vasta herança cultural, e um exemplo disso se encontra nas artes 
visuais. Na pintura, desde o estilo barroco, foi desenvolvida uma tradição relacionada à decoração 15 

de igrejas, e muito pode ser visualizado nos centros nordestinos e no estado de Minas Gerais. Com 
a ascensão do Modernismo, no século 20, o país acompanhou um a onda de renovação trazida por 
artistas como Di Cavalcanti, Portinari e Tarsila do Amaral. Já no campo da escultura, o país também 
possui referências importantes, como Rodolfo Bernardelli e Amilcar de Castro, muito influenciados 
pelas obras de Aleijadinho.  20 

Toda essa diversidade histórica do país, aliada a obras musicais e literárias, nem sempre é 
direcionada à população como deveria. Entretanto, algumas entidades existentes facilitam o 
acesso das pessoas à cultura.  O Serviço Social do Comércio (SESC) realizou, recentemente, uma 
pesquisa visando ampliar a investigação acerca dos hábitos e das práticas culturais do povo 
brasileiro. Essa pesquisa, intitulada “Públicos de Cultura”, contou com 2.400 entrevistas em 139 25 

municípios e retrata hábitos e gostos culturais dos indivíduos entrevistados.  

Entre os hábitos culturais, são analisados comportamento, disponibilidade e constância com a qual 
os abordados produzem ou consomem cultura. De acordo com os dados da pesquisa, de segunda 
a sexta-feira, 58% dos entrevistados ocupam seu tempo ocioso com atividades caseiras. Aos finais 
de semana, 34% afirmam realizar atividades em casa, 34% procuram por atividades de lazer e 9% 30 

se dedicam a práticas religiosas. Com relação à produção cultural, os resultados mostram que uma 
pequena parcela da população mostra-se comprometida com a ampliação cultural. Somente 15% 
alegam cantar individualmente ou em grupo, 13% se dedicam à dança e 10% tocam algum 
instrumento. Ainda há atividades menos realizadas, como o teatro e a expressão  corporal, contando 
com apenas 1% dos entrevistados.  35 

Essa pesquisa demonstra a carência de grande parte da população por mais projetos associados 
à cultura que consigam inserir o cidadão nesse contexto. Uma pessoa sem acesso  à cultura corre 
o risco de se alienar em relação às questões acerca do espaço no qual está inserida. Investir em 
educação é o primeiro passo, afinal, é preciso despertar o interesse para descobrir sobre si e sobre 
o ambiente em que se vive. Mais do que parte da identidade de uma nação, a cultura é essencial 40 

para que o próprio indivíduo construa a sua individualidade e exerça seu papel na sociedade.

 

Disponível em: https://www.filantropia.ong/informacao/a-influ%C3%AAncia-da-cultura-na-forma%C3%A7%C3%A3 o-do-
cidad%C3%A3o.  Acesso em: 16 nov. 2021. [Adaptado]  



Língua Portuguesa 01 a 15

01. O propósito comunicativo do Texto 01 é

A) explicar a importância da cultura para a construção da cidadania.

B) defender um ponto de vista a respeito do acesso aos meios culturais.

C) caracterizar os elementos culturais que compõem os hábitos do brasileiro.

D) orientar os cidadãos a usar o patrimônio cultural no seu cotidiano.

02. Em relação à composição, o Texto 01 caracteriza-se por ser predominantemente

A) explicativo.

B) descritivo.

C) narrativo.

D) injuntivo.

03. A conclusão do Texto 01 aponta para o fato de que

A) a falta de opções culturais e de acesso à cultura pode comprometer o
desenvolvimento do cidadão.

B) a população tem acesso a variadas opções de atividades culturais que ajudam a
construir sua cidadania.

C) o cidadão brasileiro não procura as diversas atividades culturais que estão
disponíveis para a sociedade.

D) a educação é o único caminho para que a população tenha acesso aos meios
culturais existentes.

04. A linguagem utilizada no Texto 01 é considerada

A) formal, pois segue a norma-padrão da língua portuguesa.

B) formal, pois só é compreendida por quem é escolarizado.

C) informal, pois apresenta gírias e expressões coloquiais.

D) informal, pois apresenta dados do cotidiano do leitor.

05. No quarto parágrafo do Texto 01, o trecho “Toda essa diversidade histórica do país” se
refere

A) à herança cultural apresentada no parágrafo anterior.

B) às diferenças de práticas culturais reveladas nos dados do parágrafo seguinte.

C) aos lugares do país onde o estilo barroco se desenvolveu.

D) aos indivíduos entrevistados em todos os municípios em que a pesquisa foi realizada.

06. Leia o fragmento textual abaixo, transcrito do Texto 01.

Esse mecanismo de adaptação é um dos principais elementos da cultura.

Com base nesse fragmento, depreende-se que

A) existem outros elementos importantes na constituição da cultura.

B) a cultura se constrói apenas por mecanismos de adaptação.

C) existem outros mecanismos de adaptação do homem à cultura.

D) a cultura se constrói por vários elementos de igual valor e de igual importância.
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07. Algumas palavras diferentes podem ser empregadas com o mesmo sentido dentro de um
certo contexto. No Texto 01, um exemplo disso são as palavras

A) povo (l. 3) e população (l. 22).

B) cultura (l. 1) e educação (l. 39).

C) hábitos (l. 24) e projetos (l. 36).

D) diversidade (l. 21) e práticas (l. 24).

08. Constitui um exemplo de emprego de linguagem conotativa o seguinte trecho retirado do
Texto 01:

A) “[...] o país acompanhou uma onda de renovação [...]”.

B) “[...] algumas entidades existentes facilitam o acesso das pessoas à cultura”.

C) “[...] uma pequena parcela da população mostra-se comprometida com a ampliação
cultural [...]”.

D) “[...] a cultura é essencial para que o próprio indivíduo construa a sua individualidade
[...]”.

09. No fragmento textual “[...] Entre os hábitos culturais, são analisados comportamento,
disponibilidade e constância com a qual os abordados produzem ou consomem cultura
[...]”, as palavras destacadas são

A) substantivos.

B) adjetivos.

C) advérbios.

D) verbos.

10. Em “[...] o país acompanhou uma onda de renovação trazida por artistas como Di
Cavalcanti, Portinari e Tarsila do Amaral [...]”, o vocábulo destacado poderia ser
substituído, mantendo-se o mesmo sentido, por

A) “tendência”.

B) “ilusão”.

C) “brincadeira”.

D) “obrigação”.

11. Leia o fragmento textual abaixo.

[...] Já no campo da escultura, o país também possui referências
importantes, como Rodolfo Bernardelli e Amilcar de Castro [...].

Nesse fragmento, o vocábulo destacado é utilizado para

A) introduzir exemplos.

B) expressar uma finalidade.

C) expor uma conclusão.

D) estabelecer uma contraposição.
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O Texto 02 abaixo servirá para as questões de 14 a 15, de Língua Portuguesa, bem como
para as questões de 29 a 30, de Matemática.

Texto 02

Gráfico - Frequência dos brasileiros a atividades culturais (em %)

Disponível em: https ://www.filantropia.ong/informacao/a- influ%C3%AAnc ia-da-cultura-na-
forma%C3%A7%C3%A3 o-do-c idad%C3%A3o. Acesso em: 16 nov. 2021. [Adaptado]

12. Em “Com a ascensão do Modernismo, no século 20 [...]”, o acento tônico na palavra
“século” segue a mesma regra de acentuação encontrada em

A) “públicos”.

B) “constrói”.

C) “também”.

D) “níveis”.

13. Considere o fragmento textual abaixo.

Uma pessoa sem acesso à cultura corre o risco de se alienar em relação às questões
acerca do espaço no qual está inserida.

Nesse fragmento, a forma verbal “está” concorda com

A) “pessoa”.

B) “cultura”.

C) “questões”.

D) “espaço”.
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14. No Texto 02, os itens abordam atividades culturais

A) desenvolvidas em casa, em locais específicos, como circo e museu, bem como em
locais não especificados.

B) desenvolvidas apenas em locais específicos, como cinema e teatro.

C) desenvolvidas em hospitais, nas feiras livres e nas praças públicas.

D) desenvolvidas apenas em locais externos, como a rua, ou em locais não destinados a
atividades artísticas.

15. Excetuando-se o título, as frases do Texto 02

A) iniciam com um verbo e terminam com um substantivo.

B) iniciam com um advérbio e terminam com um substantivo.

C) iniciam com um verbo e terminam com um advérbio.

D) iniciam com um advérbio e terminam com outro advérbio.
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Matemática 16 a 30

16. A pesquisa realizada pelo SESC, mencionada no Texto 01, utilizou uma amostra de 2.400
entrevistados, sendo que 9% deles se dedicavam a práticas religiosas aos finais de
semana. Assim, o número de entrevistados que se dedicam a esse tipo de prática é de

A) 216 pessoas.

B) 240 pessoas.

C) 2.160 pessoas.

D) 2.400 pessoas.

17. Segundo o Texto 01, 2.400 pessoas foram entrevistadas em 139 municípios. Sendo
assim, a razão entre o número de entrevistados e o número de municípios é de,
aproximadamente,

A) 17 pessoas/município.

B) 19 pessoas/município.

C) 20 pessoas/município.

D) 240 pessoas/município.

18. O Texto 01 afirma que apenas 1% das 2.400 pessoas entrevistadas se dedica a
atividades como teatro e expressão corporal. Desse modo, o valor numérico do quadrado
da terça parte desse contingente é igual a

A) 64 pessoas.

B) 81 pessoas.

C) 144 pessoas.

D) 900 pessoas.

19. Visando diversificar seus eventos culturais, uma comunidade rural de Macaíba aproveitou
o período da pandemia de COVID-19 para construir uma quadra destinada aos festejos
folclóricos. Essa quadra foi construída em formato retangular, com dimensões de 200
metros de comprimento por 400 decímetros de largura. De acordo com os organizadores
dos eventos a serem recebidos por esse novo equipamento cultural, para que sejam
atendidos os protocolos de biossegurança, a lotação permitida é de duas pessoas por
metro quadrado da quadra. Dessa forma, a lotação máxima, para a quadra da
comunidade, nesse período de pandemia, é de

A) 16.000 pessoas.

B) 160.000 pessoas.

C) 80.000 pessoas.

D) 800.000 pessoas.

20. Os irmãos Pedro e Paulo assistem, semanalmente, a 18 horas de programas de TV sobre
dança contemporânea. O número de horas que Pedro utiliza para assistir semanalmente
aos programas é de  em relação ao número de horas utilizadas por Paulo no mesmo
período. Diante disso, a diferença entre o número de horas utilizadas por Paulo, em
relação às horas utilizadas por Pedro, é de

A) 2.

B) 4.

C) 6.

D) 8.

5
4
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21. Uma empresa de construção civil foi contratada para erguer uma casa de shows, de
modo que, no planejamento inicial, precisaria contratar 20 homens para efetuar o serviço
completo em 27 dias. No entanto, os sócios da empresa, por questão de logística,
decidiram contratar mais 16 homens com a mesma força de trabalho que os contratados
inicialmente para o serviço. Considerando esse acréscimo, o tempo necessário para que
os 36 homens construam a casa de show será de

A) 15 dias.

B) 35 dias.

C) 25 dias.

D) 55 dias.

22. A Fazenda Boi Bumbá, onde ocorria anualmente uma grande festa de São João, foi posta
à venda. A propriedade, de formato retangular, mede 1.800 metros de comprimento por
500 metros de largura. Cada hectare da propriedade está avaliado em R$ 20.000,00.
Considere 1 hectare = 10.000 m². Levando em conta esses dados, o comprador deverá
pagar pela propriedade o valor total de

A) R$ 1.800.000,00.

B) R$ 1.500.000,00.

C) R$ 180.000,00.

D) R$ 150.000,00.

23. Um pintor utiliza uma certa quantidade de pincéis para pintar seus quadros. Ele afirma
que a quantidade de pincéis somada à quarta parte desse número vale 15. Assim, o
número de pincéis que esse pintor utiliza é de

A) 12.

B) 15.

C) 10.

D) 20.

24. Um professor disse à sua turma que gastou 50% dos 40% do seu salário com a compra
de livros sobre cultura africana, o que totalizou R$ 400,00. Com base nessas
informações, calcula-se que o salário desse professor é de

A) R$ 2.000,00.

B) R$ 3.000,00.

C) R$ 2.500,00.

D) R$ 4.000,00.

25. O palhaço Picolé tem um senso de humor muito intrigante: em meio a uma apresentação
em seu circo, o artista desafiou o público a adivinhar quantos anos de vida ele tinha.
Para isso, afirmou que a diferença entre os quadrados das raízes da equação 

 corresponderia à sua idade. Paulinho, estudante da Escola Agrícola de Jundiaí,
venceu o desafio, afirmando que o palhaço tem

A) 45 anos.

B) 35 anos.

C) 25 anos.

D) 55 anos.

x −2 9x +
14 = 0
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26. Diante da proximidade de um grande festejo religioso, uma igreja contratou uma empresa
para fabricar uma certa quantidade de velas cúbicas (em formato de cubos), todas elas
com as mesmas dimensões, ou seja, com 2 cm a aresta de cada cubo. Considere o
volume do cubo = a³ (cubo do valor da aresta) e 1 L = 1 dm³ = 1.000 cm³. A fim de
atender a demanda da igreja, a empresa utilizou 16 litros do material para confeccionar
todas as velas, sem desperdício algum. Desse modo, a quantidade de velas cúbicas
pedida pela igreja foi de

A) 2.000.

B) 1.200.

C) 3.000.

D) 2.400.

27. Numa pequena escola de dança que atende 82 alunas, foi feita uma pesquisa sobre as
preferências em relação às atividades culturais de teatro e cinema. Todas as alunas
responderam à pesquisa. Do total, 35 disseram que frequentavam teatro, enquanto 50
disseram que frequentavam cinema. Apenas 12 alunas disseram que não frequentavam
teatro ou cinema. Com esses resultados, conclui-se que o número de alunas que
frequentavam cinema e teatro é de

A) 15.

B) 25.

C) 45.

D) 60.

28. O proprietário de uma galeria de artes resolveu ladrilhar uma parede retangular de 4
metros de comprimento por 3 metros de largura. Ele decidiu que usaria ladrilhos
portugueses, cujo metro quadrado custa R$ 55,00, para ladrilhar 3/4 da área da parede e,
para o restante da área, decidiu utilizar ladrilhos nacionais coloridos, cujo metro quadrado
custa R$ 45,00. A mão de obra para a realização do trabalho é de R$ 35,00 por metro
quadrado. Desse modo, o proprietário da galeria gastará, para a realização dessa obra, o
total de

A) R$ 1.050,00.

B) R$ 1.150,00.

C) R$ 950,00.

D) R$ 1.250,00.

29. Segundo o Texto 02, 45% da população brasileira vai a show de música em sala de
espetáculo. Observando o gráfico que compõe o texto, a atividade cultural que representa
aproximadamente 60% dessa atividade mencionada é

A) ver exposição de fotografia em outros lugares.

B) ir a exposição de pintura, escultura ou outras artes em galeria ou museu.

C) ver exposição de pintura, escultura ou outras artes em outros lugares.

D) ir a espetáculo de dança ou balé no teatro.

30. O Texto 02 revela as atividades culturais mais realizadas pelos brasileiros. Considerando
os dados apresentados, a diferença entre a média das atividades que estão acima de
50% de frequência e a média das atividades que estão abaixo de 50% é de
aproximadamente

A) 41%.

B) 42,1%.

C) 44%.

D) 4,41%.
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