parte I Língua Portuguesa
parte II Matemática

A turma
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Eu também já tive turma, ou melhor, fiz parte de turma e sei como é importante em certa idade essa
entidade, a turma.
A gente é um ser racional, menos quando em turma. Existe, por exemplo, alguma razão para um
grupo de pessoas sentar todo dia numa escadaria ou meio-fio e passar horas conversando?
Você pode falar a um filho, por exemplo, que refrigerantes engordam e chocolates dão mais espinhas
em quem já está na idade das espinhas. Ele nem ouvirá. Mas, se um dia a turma resolver, ele passará a
tomar só água com limão e pegará nojo de chocolate.
Você pode falar que cabelo tão comprido é incômodo, calorento, atrapalha, mas que nada, ele te
pedirá dinheiro para comprar mais xampu. Agora, se a turma resolver cortar careca, ele aparecerá de
repente careca no café da manhã e nem quererá falar no assunto – qual o problema em cortar careca?
Você pode dizer que bossa nova é bom, e mostrar jornais e revistas, provar que só “Garota de Ipanema”
já recebeu centenas de gravações em todo o mundo, mas ele aumentará o volume do rock pauleira ou da
tecno-bost. Até o dia em que alguém da turma aparece com um CD de bossa nova e ele troca Axel Rose
por Tom Jobim de um dia para o outro.
A turma tem modas, como quando resolvem todos arregaçar as barras das calças, que usavam
arrastando pelo chão.
A turma tem traumas, como quando o namoradinho de uma se apaixona pela namoradinha de outro e ...
A turma tem linguagem própria, uma variante local de um ramal regional da vertente adolescente da língua.
A turma adora sentar na calçada e na praça e falar sobre o que viram em casa na televisão.
A turma tem duplas de amigos e amigas mais chegados, e trios, e quartetos, que num grande minueto
anarquista se misturam nas festas de aniversário.
Ninguém da turma dança até que alguém da turma começa a dançar, aí dançam todos trocando de
par até acabarem dançando todos juntos como turma que são.
Um da turma se tatua, todos da turma querem se tatuar.
Um bota uma argola no nariz, os outros, para variar, botam no lábio, na sobrancelha e na orelha e ...
A turma é isso aí, cara, uma reunião diária de espinhas e inquietações, habilidades e temperamentos,
o baralho das personalidades se misturando, o jogo das informações e dos sentimentos rolando nas
conversas sem fim, nas andanças sem cansaço, nas músicas compartilhadas, no refri com três canudos e
uma empadinha pra quatro.
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Na turma pouco dá pra todos, todo mundo divide, cada um contribui, a turma se une partilhando
e repartindo.
A turma ri como só na turma se ri.
A turma julga quando erramos.
A turma castiga com silêncios e ironias.
A turma te chama, te reprime, te liberta, te revela, te rebela, te maltrata, te orgulha, te ama e te envolve,
te afasta e te atrai, mas a turma é assim porque a turma é a turma.
Até o dia em que – disse a todos meus filhos – cansamos de ter turma e passamos a ser gente. E todos
me disseram que sou um chato, mas o primogênito hoje já concorda: o tempo da turma passa.
Mas, aqui entre nós, como dá saudade!
Domingos Pellegrini
Ladrão que rouba ladrão e outras crônicas. São Paulo: Ática, 2002.

A experiência do narrador com sua turma foi agradável.
Retire do texto dois fragmentos que mostram esse sentimento.

A turma tem linguagem própria,
Retire do parágrafo compreendido entre as linhas 26 e 29 do texto dois exemplos de palavras que
retratam a linguagem jovem informal utilizada pelo narrador.

Um da turma se tatua, todos da turma querem se tatuar.
Na frase acima, a vírgula indica uma relação de conclusão entre as duas partes.
Reescreva essa frase, acrescentando uma palavra que expresse claramente essa relação.
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A turma te chama, te reprime, te liberta, te revela, te rebela, te maltrata, te orgulha, te ama e
te envolve, te afasta e te atrai, mas a turma é assim porque a turma é a turma.
Retire do parágrafo acima dois pares de verbos que apresentam sentidos opostos.

Você pode falar que cabelo tão comprido é incômodo, calorento, atrapalha,
mas que nada, ele te pedirá dinheiro para comprar mais xampu.
Considere que o xampu usado pela turma é vendido em frascos de 500 ml, que custam R$ 12,90 cada um.
Um adolescente com cabelos compridos gasta 1,5 litro de xampu por mês. Se cortar os cabelos,
passará a gastar 1 desse frasco por mês.
3
Determine, em reais:
• o gasto mensal com xampu do adolescente com cabelos compridos

• o gasto anual com xampu do adolescente com cabelos curtos
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Para responder às questões de números 06 e 07, considere uma turma composta por 12 amigos.

06

07

Cada membro dessa turma consumirá 1 de pizza.
4
Calcule a quantidade total de pizzas necessárias para o consumo dos 12 amigos,
sem deixar sobra.

Apenas 10 amigos querem tomar refrigerante, sendo 300 ml para cada um.
De acordo com essa condição, calcule o número de litros de refrigerante a ser comprado.
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Uma turma é formada por cinco amigas que se abraçam a cada encontro. Cada uma das meninas, no
entanto, dá um único abraço em cada uma das outras quatro.
Determine a quantidade total de abraços dados entre elas em um desses encontros.

Uma outra turma, que toca em uma banda, vai se apresentar na escola. A quadra de esportes na qual o
público assistirá ao show tem 30 m de comprimento por 15 m de largura. Por questões de segurança,
cada pessoa do público deverá dispor, nessa quadra, de um espaço mínimo de 60 cm por 60 cm.
De acordo com essas condições, determine o número máximo de pessoas que poderá assistir ao show.
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A tirinha abaixo apresenta uma conversa entre as personagens Mafalda e Suzanita.
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11

Quino
Mafalda 10. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

No primeiro quadrinho, Mafalda apresenta uma dúvida sobre sua amizade com Suzanita.
Aponte o motivo dessa dúvida.

Escreva, com suas palavras, o que significa o abraço das personagens no último quadrinho.
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Mafalda e Suzanita discutem constantemente. A cada dez minutos, Mafalda chama sua amiga de louca;
a cada dezoito minutos, Suzanita é quem chama Mafalda de louca.
Suponha que as duas tenham passado 12 horas juntas.
Calcule a quantidade de vezes, nesse período de tempo, que se chamaram ao mesmo tempo de loucas.

Crianças e adolescentes preferem
manter redes sociais longe dos pais
Na vida real, podem ser grandes amigos, mas na internet, as crianças e adolescentes preferem manter
pai e mãe à distância do perfil de usuário. É o que indicam pesquisas recentes realizadas por empresas
de segurança na internet tendo como foco o uso do site de relacionamentos Facebook, o mais utilizado
no mundo atualmente.
O primeiro estudo, da eMarketer mostra que quanto mais nova uma criança, maior a chance de ela
odiar a ideia de ser amiga do pai ou da mãe no Facebook. A maioria (58%) dos entrevistados entre 13 e
14 anos disseram detestar a ideia.
Especialistas da empresa de segurança F-Secure recomendam que os pais adicionem os filhos em sites
de relacionamento para intimidar internautas maldosos que podem seguir a criança e evitar que os filhos
publiquem informações que os exporiam a riscos, como números de telefone e endereço residencial.
http://www.seresadolescentes.blogspot.com.br
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No texto, afirma-se que, na relação dos filhos com os pais, há uma diferença entre a vida real e a
internet.
Aponte essa diferença.

Especialistas da empresa de segurança F-Secure recomendam que os pais adicionem
os filhos em sites de relacionamento para intimidar internautas maldosos.
Reescreva a frase, substituindo as palavras destacadas por outras palavras ou expressões de sentido
equivalente.

Ricardo e Rita são amigos no Facebook e têm, respectivamente, 2400 e 1800 amigos nessa rede social.
Durante uma conversa, como gostam muito de números, perceberam que a quantidade de amigos
comuns que possuíam era exatamente igual ao maior número natural que divide exatamente 2400 e 1800.
Determine a quantidade total de amigos não comuns a Ricardo e Rita.
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Segundo a pesquisa da empresa eMarketer, de cada 100 adolescentes entre 13 e 14 anos, 58 não
gostam da ideia de ter seus pais como amigos da mesma rede social.
Supondo que tenham sido entrevistados 2000 adolescentes dessa faixa de idade, calcule a quantidade
dos que não aprovam seus pais como amigos nas redes sociais.
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parte III redação

Crie uma situação em que você tenha precisado de
sua turma para resolver um problema.
Escreva um texto contando como foi essa situação,
como eram seus amigos e como puderam ajudar você.
Não se esqueça de dar título ao seu texto.
Use a folha seguinte para escrever, no mínimo,
15 linhas e, no máximo, 30 linhas.
Procure escrever corretamente e de forma legível.
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Redação
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Rascunho

CAp-UERJ 2013

12

