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Seja bem-vindo! As FIPMoc desejam-lhe tranquilidade e sucesso nesta prova.
INFORMAÇÕES:
1) Tempo total das provas: 4h30min
 Início previsto: 13h30min

Término previsto: 18h

2) Este caderno contém 60 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação. CONFIRA
se seu caderno está completo.
3) Na folha de respostas (definitiva):
 MARQUE NO GABARITO A COR DE SEU CADERNO DE PROVAS.

 Não dobre nem amasse a folha.
 Confira seu nome, curso e número de inscrição.
 As questões numeradas de 54 a 60 são de Língua Estrangeira; responda somente as
questões de sua opção.
 ASSINALE somente UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO. Sua resposta será
anulada se houver mais de uma opção assinalada.
 NÃO DEIXE QUESTÃO SEM RESPOSTA.
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. Sem forçar o papel, faça traços firmes e
preencha todo o campo.

4) O candidato somente poderá sair definitivamente da sala após decorridas duas horas
do início da prova.
5) APÓS A ENTREGA DA FOLHA DE RESPOSTAS E DA REDAÇÃO, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do prédio, não podendo permanecer nos corredores nem utilizar
instalações sanitárias.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE QUALQUER APARELHO
ELETRÔNICO, PRINCIPALMENTE CELULAR, PAGER E SIMILARES.
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Tabela Periódica dos Elementos

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 01
De acordo com o Ministério da Educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), calculado com
base nos resultados de avaliações externas e taxas de evasão, está estagnado em um patamar muito baixo de
desempenho desde 2011. Dentre as dificuldades do atual ensino médio, o currículo atual é excessivamente
acadêmico, inteiramente desconectado da realidade do mercado de trabalho e pouquíssimo atraente para os jovens
estudantes. “Prova disso são as elevadíssimas taxas de evasão, de 9,5% na primeira série, 7,1% na segunda e
5,2% na última”, destaca o documento.
Fonte: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/39691

Nesse contexto, uma escola que iniciou a primeira série com mil estudantes terá, ao final do terceiro ano,
aproximadamente:
A)
B)
C)
D)
E)

797
782
978
203
218

Questão 02
Concepção Plana do Símbolo das Faculdades Integradas Pitágoras

No contorno de algumas das letras da palavra FIPMoc, utilizaram-se:
A) Círculos e semirretas.
B) Circunferências e setores circulares.
C) Retas e coroas circulares.

D) Segmentos de retas.
E) Poliedros de Platão

Questão 03
O Ensino Médio no Brasil vai passar por uma reformulação, com o objetivo de reforçar e melhorar a qualidade da
educação. A carga horária mínima anual, de 800 horas, será gradualmente ampliada para 1,4 mil horas.
Fonte: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/39691

A carga horária terá um acréscimo percentual de:
A) 50
B) 25
C) 100

D) 75
E) 17

5
CADERNO DE PROVA - Prova 18/06/2017 - FIPMoc – Tipo 3

Questão 04
Em uma gincana escolar, uma das tarefas era calcular a quantidade de anagramas possíveis de determinadas
palavras. A equipe vencedora cumpriu a tarefa usando a palavra PITÁGORAS.
A resposta da equipe foi:
A) 362880
B) 181440
C) 90720

D) 45360
E) 725760

Questão 05
Para calcular a altura de um prédio, um topógrafo instalou um teodolito a 1,8 metro do chão, num ponto plano do
terreno, e avistou o topo do prédio sob um ângulo de 45°com a horizontal. Do ponto onde estava, deslocou o aparelho
mais 10 metros em direção ao prédio, de modo que o topo do edifício passou a ser visto sob um ângulo de 60° com
a horizontal.
A altura aproximada do edifício, em metros, é:
A) 28
B) 14
C) 16

D) 20
E) 25

Questão 06

Sobre essa situação, são feitas as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.

Se a conta for dividida entre dois, e não três, haverá um aumento percentual de aproximadamente 17% para
cada amigo de Hagar.
Se a conta for dividida entre os três, cada um pagará exatamente 33% da dívida.
Para dividir a conta entre os dois amigos de Hagar, cada um pagará o valor da dívida multiplicado por 0,5.

É correto o que se afirma apenas em:
A) I e II.
B) II.
C) I e III.

D) I.
E) III.
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Questão 07
Distribuição do Índice de Homicídios na Adolescência (IHA)
por grupo de mil pessoas nessa idade
REGIÃO

IHA 2009

NORDESTE
NORTE
SUL
CENTRO-OESTE
SUDESTE

4,93
3,62
3,19
2,97
2,01

NÚMERO ESPERADO DE MORTES
ENTRE 12 E 18 ANOS
(2010 a 2016)
13 094
3 634
4 695
2 837
12 475

Fonte: https://www.unicef.org/brazil/pt/br_indiceha10.pdf (adaptado).

De acordo com esses dados:
A) o IHA mais alto é o da região Nordeste, onde 493 adolescentes, em cada mil, foram vítimas de homicídio.
B) a incidência da violência no Centro-Oeste é superior à da região Sudeste, e, por ano, 2837 adolescentes são vítimas
de homicídio.
C) a região Sudeste apresenta o menor IHA, mesmo assim, 12 475 adolescentes foram vítimas de homicídio em 2010.
D) o IHA da região Sul representa a média aritmética dos dados da tabela, e morrem 1061 adolescentes a mais que na
Região Norte.
E) a região Norte, no ano de 2009, registrou 362 homicídios de adolescentes em cada cem mil.
Questão 08
Em 2008, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) definiu que 50% das vagas de cada curso de
graduação da Uesb são destinados ao sistema de cotas, que são essencialmente voltadas para estudantes que
cursaram os Ensinos Fundamental, Médio, Supletivo, ou modalidades equivalentes, em escolas públicas. "Esses 50%
que são direcionados a optantes por cotas também estão divididos: são 70% das vagas para alunos que se
autodeclararem negros, e 30% para alunos de escola pública apenas", explica a coordenadora da Comissão do
Vestibular (Copeve), da Universidade.
Sobre essa situação, são feitas as seguintes afirmativas:
I. 35% das vagas são destinados a estudantes que cursaram os Ensinos Fundamental, Médio, Supletivo, ou
modalidades equivalentes, em escolas públicas e se declararam negros.
II. Em uma turma com 40 estudantes, 6 vagas são para aqueles que cursaram os Ensinos Fundamental, Médio,
Supletivo, ou modalidades equivalentes, em escolas públicas e não se declararam negros.
III. Em uma turma com 100 estudantes, 70 são negros e cursaram os Ensinos Fundamental, Médio, Supletivo, ou
modalidades equivalentes, em escolas públicas.
É correto o que se afirma apenas em:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II.
I.
II.
II e III.
III.
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Questão 09
O gerente de um magazine instruiu seus vendedores para calcular o preço de uma mercadoria da seguinte forma:



Se o cliente quiser pagar com cartão de débito, dividir o preço a vista por 0,90.
Se o cliente quiser pagar com cartão de crédito, dividir o preço a vista por 0,80.

Para pagar com o cartão de:
A)
B)
C)
D)
E)

débito, há um acréscimo de 10%.
débito, há um desconto de 11,11%
crédito, há um desconto de 20%.
crédito, há um acréscimo de 25%.
crédito, há um acréscimo de 20%.

Questão 10
A corrida Internacional de São Silvestre é a mais famosa corrida de rua do Brasil e acontece no dia 31 de dezembro.
Para fazer parte dessa corrida, um corredor profissional começou um treinamento no dia 10 de novembro, correndo 2
quilômetros nesse dia, e aumentando 400 metros a cada dia. Sua meta é conseguir correr 15 km em um único dia,
pois equivale à distância a ser percorrida.
Ele atingirá essa meta:
A)
B)
C)
D)
E)

em 32 dias de treinamento.
no dia 13 de dezembro.
em 20 dias antes da corrida.
na primeira semana de dezembro.
na última semana de novembro.

Questão 11
Um empresário fez orçamento com dois arquitetos para elaborar e desenvolver projetos arquitetônicos de casas
residenciais. O arquiteto A cobrou R$ 2700,00 pelo projeto mais R$ 75,00 por hora para prestar assistência técnica e
estética na compra de materiais. O arquiteto B cobrou R$ 2500,00 pelo projeto arquitetônico mais R$ 90,00 por hora.
O valor a ser cobrado por cada arquiteto será o mesmo, quando eles trabalharem:
A)
B)
C)
D)
E)

13h 33 min.
12 h 34 min.
10h 40 min.
12h 35 min.
13h 20 min.
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Questão 12
Tem sido frequentes os comentários sobre o jogo Baleia Azul, que circula em redes sociais e consiste em uma série
de tarefas, que culminam na tentativa de suicídio. De acordo com os dados do primeiro Relatório Global para
Prevenção do Suicídio, divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2014, o suicídio é um grande
problema mundial de saúde pública, com um crescimento expressivo no mundo inteiro. Mais de 800 mil pessoas dão
fim à própria vida a cada ano, no mundo. Cerca de 75% dos casos ocorrem em países de baixa e média renda, e o
Brasil é o oitavo país, nas Américas, em número de suicídios. No Brasil, os dados do Mapa da Violência do Ministério
da Saúde revelam que de 2002 a 2012 houve um crescimento de 40% da taxa de suicídio entre crianças e
pré-adolescentes com idade de 10 a 14 anos. Na faixa etária dos jovens, de 15 a 19 anos, o aumento foi de 33,5%.
De acordo com os dados:
A)
B)
C)
D)
E)

a cada 4 pessoas que se suicidam no mundo, 3 são brasileiras.
sobre o número de suicídios, o de pré-adolescentes é maior que o de jovens.
por dia, no mundo, aproximadamente 2190 pessoas suicidaram-se, no ano de 2014.
entre pré-adolescentes, o índice de suicídio é maior, devido ao jogo Baleia Azul.
das tentativas de suicídio, 75% ocorrem em países de baixa renda.

Questão 13
Uma instituição de ensino superior oferece o curso de Medicina em Montes Claros e em Guanambi. André, Bruno e
Carlos moram em Montes Claros, são professores dessa instituição e ministrarão aulas em Guanambi. André viajará
para Guanambi de 10 em 10 dias; Bruno, de 12 em 12; e Carlos, de 15 em 15. No dia primeiro de agosto de 2017, os
três viajarão juntos para Guanambi.
O próximo dia em que os três professores viajarão juntos será:
A)
B)
C)
D)
E)

30 de setembro.
02 de outubro.
31 de agosto.
06 de setembro.
15 de outubro.

Questão 14
João participou do vestibular FIPMoc 2017/1, no qual havia 15 questões da prova de Matemática e suas tecnologias,
com 5 alternativas em cada questão, sendo apenas uma correta. Ele soube resolver 60% das questões. As restantes,
como não sabia resolvê-las, marcou aleatoriamente uma das alternativas.
A probabilidade de ele ter acertado uma das questões que não sabia foi:
A)
B)
C)
D)
E)

1,2
0,8
0,12
0,08
1,0
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Questão 15
Uma instituição foi contratada para organizar um processo seletivo para médicos interessados em fazer residência
médica. Para isso, elaborou uma prova valendo 100 pontos, contendo 50 questões, sendo que o candidato obterá 2
pontos a cada questão respondida corretamente, e que, a cada quatro questões com respostas incorretas ou não
respondidas, anula-se uma questão correta. Para as especialidades mais concorridas, como oftalmologia,
dermatologia, anestesiologia etc., o candidato precisa obter nota maior ou igual a 80 pontos.
Conclui-se que:
A)
B)
C)
D)
E)

o candidato deverá acertar no mínimo 40 questões, para ser aprovado em uma das especialidades mais concorridas.
as possíveis pontuações alcançadas pelo candidato são representadas por números pares.
o candidato precisa acertar pelo menos 10 questões para que tenha uma pontuação positiva.
a probabilidade de um candidato alcançar uma nota superior ou igual a 80 pontos é de 20%.
as possíveis pontuações de um candidato são uma sequência de números representada por uma progressão
aritmética de razão 2.

Questão 16
Uma escola pública realizou uma pesquisa com 500 estudantes do Ensino Médio para saber quais são suas
principais escolhas em relação aos cinco eixos de interesse que estão na grade curricular do novo Ensino
Médio, a saber: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Técnico. Nessa
pesquisa, dentre as cinco temáticas, a maioria dos estudantes indicou sua preferência por Linguagens, Ciências
da Natureza e Ciências Humanas. O resultado da pesquisa foi consolidado da seguinte maneira:
Número de estudantes
150
180
210
90
60
80
20

Eixo de interesse escolhido
Linguagens
Ciências da Natureza
Ciências Humanas
Ciências da Natureza e Ciências Humanas
Linguagens e Ciências da Natureza
Linguagens e Ciências Humanas
Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humanas

O número de estudantes que escolheram disciplinas diferentes das que estão na tabela acima é:
A)
B)
C)
D)
E)

330
290
190
250
170
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Questão 17

Para alterar a cena de uma animação infantil, um estudante de computação construiu o gráfico abaixo no primeiro
quadrante, e aplicou uma translação para obter um novo gráfico no segundo quadrante, de forma que o eixo y seja
um eixo de simetria entre eles.

A figura, no primeiro quadrante, é uma representação gráfica da função f, cujo domínio é D( f )  x   / 0  x  6
e, no segundo quadrante, é uma representação gráfica da função g,
Sobre a situação, são feitas as seguintes afirmativas:
I.

f ( x)  x  3

II.

Im( f )  y   / 0  y  3

III.

g ( x)  x  3

IV.

D( g )  D( f )

V.

Im( g )  Im( f )

É correto o que se afirma apenas em:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e V.
I e II.
II e III e V.
III e IV.
I, III e IV.
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Questão 18
Um eletricista foi contratado por uma empresa para calcular a quantidade de dois componentes (transistores e
alto-falantes) necessários na montagem de aparelhos de TV, que seriam vendidos nos meses de dezembro e
janeiro. Ele organizou as seguintes tabelas, especificando o número de transistores e o número de alto-falantes
necessários para montar três modelos de aparelhos de TV, e a quantidade de cada modelo vendido nesses meses.
Tabela I

Tabela II

Quantidade do tipo de componentes de acordo com
o modelo da TV
Tipos
Modelos
Transistores
Alto-falantes

A
10
03

B
50
04

Quantidade de modelos de TV vendidos
em cada mês
Modelos
Meses

C
20
06

Dezembro
10
20
25

A
B
C

Janeiro
16
15
12

Conclui-se que:
A)
B)
C)
D)
E)

foram vendidos, em dezembro, 12 componentes a mais que em janeiro.
venderam-se 80 transistores nos meses de dezembro e janeiro.
são necessários 3190 transistores e alto-falantes para a montagem das TVs.
corresponde a 67 a diferença entre a quantidade de componentes vendidos.
ocorreu a venda de 93 componentes no período correspondente.

Questão 19
Do dia 1º ao dia 08 de maio, um meteorologista registrou as temperaturas de uma cidade, sempre no mesmo
horário. As medições ocorridas nesse período estão indicadas na tabela:
Dia
T(°C)

1 2

3

32 38

4 5

6

7

8

30 27 36 31

O meteorologista sabia que a moda é igual a 32°C, e que a mediana se manteve constante, mesmo com a
ausência dos valores das temperaturas dos dias 1 e 4. A média aritmética das medidas das temperaturas dos
oito dias é igual ao valor da mediana.
Os valores das temperaturas registradas nos dias 01 e 04 de maio são:
A)
B)
C)
D)
E)

31 ºC e 26 ºC.
26 ºC e 32 ºC.
32 ºC e 24 ºC.
32 ºC e 31 ºC.
31 ºC e 28 ºC.
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Questão 20
Passeando em um parque de diversões, Ana decidiu andar na roda gigante, porém passou mal, deu apenas uma
volta completa e desceu.



t    , sendo t em metros e s em
 32


A altura da roda gigante pode ser calculada pela função h (t )  18  20 sen 
segundos.
O tempo em que Ana ficou na roda gigante para dar uma volta completa foi:
A) 1 min 4 seg.
B) 40 seg.
C) 38 seg.

D) 2 min 5 seg.
E) 1 min 10 seg.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 21

Fonte: http://elixo.org.br/o-que-coletamos/

Sobre o quadro, são feitas as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

O mercúrio não ataca as funções renais, e ocupa o sexto nível energético.
O chumbo é o menos eletronegativo.
O metal mais leve ataca diretamente o cérebro.
O metal mais pesado é o mais tóxico.

É correto o que se afirma em:
A) I, II, III e IV.
B) II e IV apenas.
C) I e III apenas.

D) I e IV apenas.
E) III e IV apenas.
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Questão 22
Um professor de biologia resolveu criar um jogo para melhor exemplificar as caraterísticas taxonômicas das plantas.
A dinâmica foi "batizada" de relógio vegetal. Cada hora nesse relógio apresenta uma estrutura vegetal. O objetivo do
aluno é relacionar os grupos vegetais e seus principais representantes com as horas presentes no relógio botânico.

A dinâmica do relógio vegetal mostra que:
A)
B)
C)
D)
E)

a maioria dos grupos vegetais apresenta características que remetem à terceira hora.
as hepáticas (briófitas) não se enquadram nas horas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 e 12.
os representantes das angiospermas são os únicos que apresentam as horas 4, 5, 6 e 10.
os eucaliptos apresentam diversas formas de realizar o processo demonstrado na hora 8.
as angiospermas dicotiledôneas apresentam característica referente à indicada na 12ª hora.

Questão 23
O Brasil está prestes a lançar seu primeiro satélite geoestacionário ao espaço, o SGDC (Satélite Geoestacionário de
Defesa e Comunicações Estratégicas). Ele aguarda para lançamento na Guiana Francesa; fará uma órbita quase
circular de 34.000 km de altitude, e tem a missão de universalizar o acesso à banda larga para uso civil e militar. O
SGDC deverá permanecer sempre no mesmo ponto do céu, para observadores na superfície, logo sua órbita
acompanhará a rotação da Terra, para permitir comunicação ininterrupta com o território brasileiro e o Oceano
Atlântico.
Dados:  = 3
RT = 6.000 km

A aceleração do satélite, em km/h², será de:
A)
B)
C)
D)
E)

1.250.
2.500.
2.125.
1.000.
2.750.
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Questão 24
Reações Exotérmicas

O esquema mostra que, na etapa:
A)
B)
C)
D)
E)

A, a reação é mais veloz, se comparada com a B.
Z, o complexo ativado foi estabelecido.
B, a reação foi favorecida por catalisador.
B, a energia de ativação é maior, se comparada com a A.
A, o reagente apresenta mínima entalpia para reação.

Questão 25

Efeito Fotoelétrico
FOTEOELÉTRICO

Fonte: http://www.coladaweb.com acesso 13/05/2017.

Segundo a imagem:
A)
B)
C)
D)
E)

o processo anaeróbico que ocorre é responsável pela produção de maior parte de ATP da respiração celular.
a oxidação da glicose (C6H12O6) ocorre no citoplasma mitocondrial e dependente de enzimas específicas.
as enzimas evidenciadas no processo agregam em suas moléculas prótons oriundos de um evento catabólico.
o transporte ativo do oxigênio através da membrana é fundamental para sustentar a etapa aeróbica do processo.
a glicose, por ser um substrato de grande importância metabólica, não necessita de receptores para atravessar a
membrana plasmática.
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Questão 26
O novo engenheiro mecânico da Motores Inc. precisa projetar pistões de latão para deslizarem dentro de cilindros de
aço. Os motores em que esses pistões serão usados irão funcionar entre 20°C e 150°C. O coeficiente de dilatação
do latão é 2,0 x 10-5 °C-1 e o do aço é 1,2 x 10-5 °C-1. Esses valores se manterão constantes no intervalo de temperatura
dado.
Os motores funcionarão se o pistão:
A)
B)
C)
D)
E)

apresentar o mesmo diâmetro do cilindro na temperatura de 20°C.
sofrer alguma dilatação térmica no intervalo de temperatura.
mover-se livremente na ausência de atrito.
possuir coeficiente de dilatação maior que o do cilindro.
encaixar-se perfeitamente no cilindro na temperatura de 150°C.

Questão 27
A calagem é uma etapa do preparo do solo para o cultivo agrícola em que materiais de caráter básico são adicionados
ao solo para neutralizar sua acidez. Os principais sais adicionados ao solo na calagem são o calcário e a cal virgem.
O calcário é obtido pela moagem da rocha calcária e é composto por carbonato de cálcio (CaCO3) e/ou de
magnésio (MgCO3). Geralmente, os calcários utilizados para fins agrícolas possuem tanto o cálcio quanto o
magnésio, tais como os calcários calcíticos, dolomíticos e magnesianos. Os calcários calcíticos são aqueles que
possuem maior concentração de carbonato de cálcio (CaCO3) e baixo teor de carbonato de magnésio (MgCO3).
FONTE: http://www.diadecampo.com.br

Segundo o texto:
A)
B)
C)
D)
E)

a calagem é uma técnica em que a substância utilizada é de caráter alcalino .
o processo contempla a utilização de sais e ácidos fracos solúveis em meio básico.
o calcário calcítico tem alto teor de magnésio(MgCO3) e menor concentração de CaCO3.
a rocha calcária oferece resistência reacional a fim de fornecer o calcário.
a calagem pode tornar o solo rico em íons H+, o que torna extremamente ácido.

Questão 28
Um paciente deu entrada no pronto socorro de um hospital no município de Montes Claros sentindo cansaço, fraqueza,
fortes dores abdominais, ascite moderada e quadro de icterícia. Relata, ainda, que esses sintomas são constantes e
pioraram com o tempo. Imediatamente todos os procedimentos padrão foram realizados, incluindo coleta de material
biológico para análise. Durante a anamnese, o médico responsável relatou inchaço hepático e dor à palpação na
região dos rins. Após algumas horas, o resultado do exame de sangue constatou aumento acentuado da creatinina e
potássio. A urina do paciente apresentava coloração laranja, com presença de glóbulos vermelhos e proteínas. O
nefrologista de plantão, após realizar exames mais específicos, diagnosticou doença renal policística.
Sobre o quadro clínico, são feitas as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.

É provável que o hemograma também tenha apresentado diminuição dos glóbulos vermelhos.
A cor laranja da urina pode ter sido ocasionada por acúmulo da bilirrubina no sangue.
A albumina produzida pelos rins encontra-se em concentrações mais baixas que o normal, justificando
o edema do paciente.
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É correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II, III.
I e III apenas.
II e III apenas.
I e II apenas.
II apenas.

Questão 29
Um ser humano pode morrer se uma corrente elétrica da ordem de 50 mA passar perto de seu coração. Um eletricista,
trabalhando com as mãos suadas – o que reduz consideravelmente a resistência da pele –, segura dois fios
desencapados, um em cada mão. A resistência de seu corpo é de 2000 
A menor diferença de potencial entre os fios capaz de produzir um choque mortal, em V, é:
A) 300
B) 150
C) 400

D) 250
E) 100

Questão 30

Efeito Fotoelétrico
FOTEOELÉTRICO

FONTE:G1.globo.

O esquema mostra que:
A)
B)
C)
D)
E)

as partículas beta e gama têm um grande poder de penetração.
o iodo também é nocivo ao organismo em doses excessivas.
os raios beta e gama são mais nocivos que o alfa.
as lesões causadas por radiações são reversíveis.
a queimadura causada pelo raio alfa é de terceiro grau.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 31
Velha praga
(...) Enquanto caem do céu pingos homeopáticos, medidos a conta-gotas, o fogo, amortecido mas não dominado,
amoita-se insidioso nas piúcas*, a fumegar imperceptivelmente, pronto para rebentar em chamas mal se limpe o céu
e o sol lhe dê a mão.
Preocupa a nossa gente civilizada o conhecer em quanto fica na Europa por dia, em francos e cêntimos, um soldado
em guerra; mas ninguém cuida de calcular os prejuízos de toda sorte advindos de uma assombrosa queima destas.
As velhas camadas de húmus destruídas; os sais preciosos que, breve, as enxurradas deitarão fora, rio abaixo, via
oceano; o rejuvenescimento florestal do solo paralisado e retrogradado; a destruição das aves silvestres e o possível
advento de pragas insetiformes; a alteração para pior do clima com a agravação crescente das secas; os veados e
aramados perdidos; o gado morto ou depreciado pela falta de pastos; as cento e uma particularidades que dizem
respeito a esta ou aquela zona e, dentro delas, a esta ou aquela “situação” agrícola.
Isto, bem somado, daria algarismos de apavorar; infelizmente no Brasil subtrai-se; somar ninguém soma (...)
(*) Piúcas: tocos semicarbonizados.
(Monteiro Lobato. Urupês. São Paulo: Editora Brasiliense, 1962.)

O espaço geográfico explicitado no texto apresenta uma:
A)
B)
C)
D)
E)

ação antrópica, a agricultura intensiva, que usa técnicas inovadoras.
prática agrícola comum, a queimada, que provoca uma série de problemas ambientais.
atividade primária da economia, a agricultura, que usa o plantio direto.
área territorial em guerra, com dificuldades na produção agrícola, que usa agricultura extensiva.
atividade de preparação do solo responsável pelo aumento da porosidade.

Questão 32
(...) Mas a coleta, a caça e a pilhagem não eram as únicas formas que tinham de encontrar alimento. Ao longo dos
caminhos percorridos, plantavam roças de subsistência, que iam colher ao voltar (...). Há a hipótese, muito
convincente, de que a grande difusão do milho se deveu sobretudo à facilidade com que se podem transportar os
grãos do cereal nas longas jornadas.
Fonte: SOUZA, Laura de Melo (org). História da Vida Privada; São Paulo: Companhia das Letras, 1971

O fragmento descreve a ação dos:
A)
B)
C)
D)
E)

imigrantes portugueses.
indígenas.
jesuítas.
negros fugitivos.
bandeirantes.
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Questão 33

Meu cavalo se chama disco voador
Meu cavalo se chama disco voador
Me escancho nele, é assim que eu vou
Vasculhando espaço no planeta Minas
Meu cavalo se chama disco voador
Vou voando por essas chapadas
Por essas veredas
Cerrado todinho em flor
O vento na crina do meu cavalo
Meu cavalo se chama disco voador
Nas águas do velho chico
Tem uma estação lunar
Me garantiu um velho pescador
Galopa que voa na flor dessas águas
Cavalo alado
Meu cavalo se chama disco voador
Vou tangendo boiada
Como se fossem estrelas
Cavalo de fogo, bicho azunidor
Já conhece o rumo de sua galáxia
Meu cavalo se chama disco voador
Pedro Boi
Fonte: www.vagalume.com.br. Acesso: 14/04/2017.

A paisagem geográfica retratada na letra dessa canção é:
A)
B)
C)
D)
E)

O Vale do Paraíba.
O Centro-oeste Mineiro.
A Zona da Mata Nordestina.
O Sertão Nordestino.
O Norte de Minas Gerais.

Questão 34
Nossas instituições vacilam, o cidadão vive receoso, assustado; o governo consome o tempo em vãs
recomendações (...) O vulcão da anarquia ameaça devorar o Império: aplicai a tempo o remédio.
Pe. Diogo Feijó, 1836
Fonte: KOSHIBA, Luiz. PEREIRA, Denise M.F. História do Brasil. 8ª ed. São Paulo: Atual, 2001

Esse contexto evidencia uma reação à:
A)
B)
C)
D)
E)

promulgação da Constituição de 1823 e seu caráter democrático.
disputa histórica entre as províncias de Minas Gerais e São Paulo pelo poder.
difusão do ideal anarquista entre os imigrantes que trabalhavam com o café.
dinâmica partidária da Regência que alternava Liberais e Conservadores.
eclosão das rebeliões regenciais em várias províncias brasileiras.
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Questão 35
A charge remete:
A) à ação militar dos Estados Unidos na Síria.
B) à política armamentista dos Estados Unidos e
Coreia do Norte.
C) ao crescimento dos governos de extrema direita no
mundo.
D) ao individualismo dos Estados Unidos e da Rússia.
E) à falta de ética presente no atual cenário nacional.
www.opoeramundi.uol.com.br, acesso em 19 de abril de 2017

Questão 36
(...) a vida social da colônia é, sobretudo, vida de relação civil, própria e exclusiva do convívio do homem com o
homem e dos rendimentos e trocas estimulados e entabulados pelas suas atividades particulares.
O Estado português, além de distante e fraco, e por causa dessas condições mesmas, jamais poderia treinar o
indivíduo para os mistérios e os sentimentos próprios da vida pública. Largava-o, deixando de antemão que se
desenvolvesse por livre iniciativa, ou o abandonava porque desistisse de lutar improficuamente com o súdito em
conjuntura tão pouco propícia à sua ação disciplinadora e vigilante.
Fonte: DUARTE, Nestor. A Ordem Privada e a Organização Política Nacional. 2ª edição. São Paulo: Companhia Editora Nacional

Segundo o texto, na sociedade colonial brasileira:
A)
B)
C)
D)
E)

o Estado ocupou lugar empreendedor e diretor na montagem do sistema colonial .
a tradição conservadora da ordem estabelecida pela metrópole foi sempre seguida pelos súditos.
a atividade política nem sempre foi exercida pelas forças metropolitanas.
o equilíbrio social e político foi mantido pela aliança entre Estado e súditos.
a vida pública e a privada sempre interligaram-se em torno do objetivo colonizador.

Questão 37
Há casas, casinhas, casebres, barracões, choças, por toda a parte onde se possa fincar quatro estacas de pau e
uni-las por paredes duvidosas. Todo o material para essas construções serve: são latas de fósforos distendidas, telhas
velhas, folhas de zinco, e, para as nervuras das paredes de taipa, o bambu, que não é barato.
Há verdadeiros aldeamentos dessas barracas, nas coroas dos morros, que as árvores e os bambuais escondem aos
olhos dos transeuntes. Nelas, há quase sempre uma bica para todos os habitantes e nenhuma espécie de esgoto.
Toda essa população, pobríssima, vive sob a ameaça constante da varíola e, quando ela dá para aquelas bandas, é
um verdadeiro flagelo.
(BARRETO, Lima. Clara dos Anjos)

Acerca desse texto, são feitas as seguintes afirmativas:
I. Os moradores têm acesso a água tratada e a rede de esgoto.
II. O autor relata o processo de urbanização sem planejamento.
III. Os moradores vivenciam um problema do meio ambiente urbano.
É correto o que se afirma em:
A) II e III

B) I e III

C) I e II

D) I apenas

E) II apenas
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Questão 38
Na Idade Média, os dois lados da consciência humana – aquele voltado para o interior e o outro, para o exterior –
jaziam ou semiadormecidos ou semidespertos, sob um véu comum, véu tecido da fé e da ilusão (...). O homem só
estava consciente de si próprio (...) – através de alguma categoria coletiva.
Fonte: BURCKHARDT, Jacob – Reflexão sobre a História; 3ª ed. São Paulo: Zahar, 1967.

Esse contexto começou a apresentar modificações na:
A)
B)
C)
D)
E)

Suíça, com a Reforma Calvinista.
Itália, com o movimento renascentista.
França, com o absolutismo dos Luízes.
Espanha, com a Guerra da Reconquista.
Inglaterra, com o Positivismo.

Questão 39
Nióbio, a solução do Brasil!!!
O Brasil tem 98% das reservas mundiais desse estratégico
mineral. É uma imensa fortuna, maior que do petróleo, do
ouro e outros minerais.
O Canadá, com cerca de 1,5% das reservas mundiais,
propicia, com o produto da exploração do nióbio, saúde e
educação inteiramente gratuitas, além de muitos outros
benefícios.
No Brasil, se o nióbio (Nb) fosse explorado e comercializado
honestamente, em benefício do povo e não de alguns ricaços
daqui e do exterior, não precisaríamos pagar plano de saúde
nem escola para os filhos e outros serviços.
Calcula-se o valor das reservas brasileiras em dezenas de
trilhões de reais. O nióbio é um mineral raro e estratégico.
Várias ligas de nióbio são desenvolvidas por sua leveza e por
sua supercondutividade, muito superior a de outros minerais.
DAIANAPETRO Fhttp://www.dm.com.br/opiniao/2015/06/niobio-asolucao-do-brasil.html

A MAIOR MINA DE NIÓBIO DO PLANETA –
ARAXÁ
(Nome oriundo da tribo dos índios araxás)
Ultimamente o nióbio assumiu merecido e importante
papel na internet. Internautas há bem pouco tempo
desavisados passaram a tomar conhecimento deste
mineral de nome estranho, chegando alguns a
conhecer a sua importância e virtudes estratégicas.
Solo, água e ar contaminados resultam dos poluentes
liberados da atuação mineradora da CBMM. Não é
necessário ser médico ou especializado na área de
saúde ambiental para chegar à conclusão de que
dezenas de milhares de toneladas por ano de poeira
abundante em suspensão de ferro, tório, chumbo,
fosfato e demais minerais é deletéria à saúde.
Dr. Edvaldo Tavares
http://www.raizdavida.com.br/site/portugues/o-ladomaldito-da-mineracao-do-niobio/

A propósito dos textos, seguem as afirmativas:
I. O texto I apresenta a atividade mineradora do ponto de vista econômico.
II. As maiores reservas mundiais do nióbio de origem sedimentar estão no Brasil e no Canadá.
III. A exploração do nióbio pode provocar problemas para saúde da população.
É correto o que se afirma apenas em:
A)
B)
C)
D)
E)

II
III
I e II
I e III
I
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Questão 40
No século XX, fatos distintos contrapuseram concepções antitéticas econômicas: em 1930, a ideia de que a solução
encontrava-se no Estado; e, em meados de 1980, a salvação viria nas leis “invisíveis” do próprio mercado.
Fonte: www.históriaeconômica – Acesso 10/04/2017

Sobre o texto, são apresentadas as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.

A primeira concepção está ligada à crise do sistema capitalista no EUA, às ideias de Keynes e ao
estabelecimento de uma política econômica planificada na URSS.
Tanto a primeira concepção como a segunda tiveram pouco impacto, quer do ponto de vista espacial, quer do
temporal, ficando restrito a poucos países.
A segunda concepção está associada ao colapso do modelo socialista e às inúmeras críticas ao “Welfare state”.

É correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II apenas
I, II e III.
I e III apenas.
II e III apenas
III apenas

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 41
Ele nasceu numa ladeira do Rio de Janeiro. Pobre, mulato, doente, tímido, gago e órfão. Nessas condições, difícil
crer que teria qualquer futuro. No entanto, superou todas as adversidades e tornou-se um dos maiores escritores
brasileiros de todos os tempos. Para muitos “o” maior. Assim era Machado de Assis (...)
Almanaque Brasil. N. 10.jun.2008.
São Paulo: Andrade Comunicação e Cultura. P. 33.

Sobre a elaboração do texto, são apresentadas as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

O pronome “ELE” funciona como catafórico, cujo referente está no último período.
As mensagens do 2º e 3º períodos estabelecem, entre si, uma relação de causa e consequência.
O elemento de coesão que introduz a 4ª frase indica que a mensagem consistirá numa ideia de contradição.
O uso das aspas no penúltimo período constitui um recurso para imprimir ao artigo “o” um valor semântico de
ironia.

É correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

II e IV apenas.
III apenas.
I, II e III apenas.
I, II, III e IV.
II e III apenas.
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Questão 42

O bicho
Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.
BANDEIRA, Manuel. Estrela da Vida Inteira.

As funções de linguagem presentes no texto são:
A)
B)
C)
D)
E)

Poética e Emotiva.
Poética e Metalinguística.
Emotiva e Metalinguística.
Metalinguística e Fática.
Emotiva e Fática.

Questão 43
GUIA DO UNICEF DE COMO SER UM BOM PAI NO TERCEIRO MILÊNIO






Ter uma relação afetuosa e incondicional
com seu filho
Manter uma relação que vá além do
provimento financeiro
Participar dos cuidados diários e da criação
do seu filho, dando comida, ajudando-o a se
vestir, colocando-o para dormir e
ensinando-o
Promover um vínculo carinhoso, de apego
mútuo e de proximidade emocional com seu
filho






Compartilhar com a mãe as tarefas de
cuidados com o filho e com a casa
Estar envolvido em todos os momentos do
desenvolvimento do seu filho: gravidez,
nascimento, primeira infância, infância e
adolescência
Incentivar o desenvolvimento de seu filho:
lendo histórias, cantando e/ou colocando
música, apoiando-o em trabalhos de casa
e brincando com ele

Jornal “Estado de Minas” – 14.8.2016

A forma verbal no início de cada item está no:
A)
B)
C)
D)
E)

gerúndio, com ideia de processo em andamento.
presente do indicativo, com valor de habitualidade.
futuro do pretérito do indicativo, com valor de hipótese.
infinitivo, com valor de aconselhamento.
imperativo, com ideia de súplica.
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Questão 44
Predomina no texto a figura de linguagem:

Cultura

A)
B)
C)
D)
E)

Arnaldo Antunes
O girino é o peixinho do sapo
O silêncio é o começo do papo
O bigode é a antena do gato
O cavalo é pasto do carrapato

Comparação
Metáfora
Hipérbole
Antítese
Metonímia

O cabrito é o cordeiro da cabra
O pescoço é a barriga da cobra
O leitão é um porquinho mais novo
A galinha é um pouquinho do ovo
O desejo é o começo do corpo
Engordar é a tarefa do porco
A cegonha é a girafa do ganso
O cachorro é um lobo mais manso. (...)

Questão 45

Anatomia de uma frase
As frases abaixo usam expressões locais do Brasil, Angola e Moçambique,
respectivamente. Você entende?
 “Mermão, aqui tá um frio de renguear o cusco, que onda, mô velho!”
do gauchês, “de deixar
o cachorro manco

do carioquês,
“meu irmão”

do baianês, “que
coisa, meu amigo”

 “Vou bazar desta farra que não tem pitéu nem nboa”
Vou sair

desta festa

comida

mulher

 “Tcheca-lá, a Cláudia tentou djampar, mas acidentou no machimbombo”
olha lá

a Cláudia tentou
sair sem permissão

se acidentou

ônibus

(Revista “Mundo Estranho” – julho/2016)

Sobre esse texto, são feitas as seguintes afirmativas:
I. O tema das informações explora a variedade linguística espacial.
II. No exemplo brasileiro, há referências de localidades distintas.
III. O título informa que o autor fará uma análise frasal por partes.
É correto o que se afirma em:
A) III apenas.
B) I, II e III.
C) II e III apenas.

D) I apenas.
E) I e II apenas.
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Questão 46
Quem sabe se nesta terra
Não plantarei minha sina?
Não tenho medo da terra
Cavei pedra toda a vida
E para quem lutou a braço
Contra a pirraça da caatinga
Fácil será amansar
Esta aqui, tão feminina.

NETO, João Cabral de Melo. Morte e Vida Severina.

A propósito do texto, seguem as afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

Trata-se de um gênero épico, pois relata um grande feito.
É narrativo, por apresentar regionalismo social.
É dramático, com linguagem fortemente poética.
É dramático, sem apresentar lirismo.

Está correto o que se afirma apenas em:
A)
B)
C)
D)
E)

III
I e II
I e III
I, II e III
II e IV

Questão 47
Diariamente ele está na fábrica de móveis. Repete o serviço que fez por cerca de 30 anos, desde a abertura
da marcenaria própria, no início dos anos 90. Faz com esmero a cadeira que vira mesa de passar roupa. Com o
produto debaixo dos braços, vai para a rua em busca de quem a compre. No dia do Trabalho, comemorado hoje,
Manoel Leão carrega como diferencial a sua idade: 88 anos. Depois de contribuir por 42 anos para o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), este senhor está de volta à ativa e se junta a uma parcela da população que precisa, agora
complementar a renda que a crise econômica exige. Eles já não escolhem a ocupação por prazer, mas por
necessidade.
(...)
(Estado de Minas – 1º 5.2016)

Sobre as palavras destacadas, são feitas as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.

São pronomes pessoais do caso reto.
A 1ª tem função catafórica; a 2ª tem função anafórica.
Ambas remetem a referentes explícitos.

É correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

II e III apenas
I, II e III
I e II apenas
III apenas
II apenas
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Questão 48
Não há nos nossos subúrbios coisa alguma que nos lembre os famosos das grandes cidades europeias, com as suas
vilas de ar repousado e satisfeito, as suas estradas e ruas macadamizadas e cuidadas, nem mesmo se encontram
aqueles jardins, cuidadinhos, aparadinhos, penteados, porque os nossos, se os há, são em geral pobres, feios e
desleixados.
Os cuidados municipais também são variáveis e caprichosos. Às vezes, nas ruas, há passeios em certas partes e
outras não; algumas vias de comunicação são calçadas, e outras da mesma importância, estão ainda em estado de
natureza. (...)
BARRETO, Lima. Triste Fim de Policarpo Quaresma.

A característica pré-modernista presente no texto é:
A)
B)
C)
D)
E)

falta de perspectiva do homem, indignado com as injustiças sociais.
análise da realidade brasileira em perspectiva científica.
emprego de linguagem simples, expressões e vocábulos típicos do cotidiano.
valorização da precariedade moral e política do homem do sertão.
valorização do homem, seus anseios e frustrações.

Questão 49

(Revista “Istoé” – 10.5.2017)

Dois erros gramaticais cometidos nessa notícia serão devidamente corrigidos:
A) acentuando-se graficamente a palavra JURI; e suprimindo-se a preposição do advérbio AONDE.
B) retirando-se o hífen da palavra EX-PREFEITO; e acrescentando-se uma vírgula entre as duas últimas palavras.
C) inserindo-se o sinal indicativo de crase na palavra A no 1º período; e acrescentando-se a preposição DE após a
palavra PACIENTE.
D) suprimindo-se a vírgula após JOSÉ CLÁUDIO POL; e substituindo-se, no título, o artigo indefinido UM pelo artigo
definido O.
E) substituindo-se o verbo VAI pela forma no passado FOI; e suprimindo-se o acento gráfico da palavra SAÚDE.
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Questão 50
MEUS OITO ANOS
Casimiro de Abreu
Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!
Como são belos os dias
Do despontar da existência!
— Respira a alma inocência
Como perfumes a flor;
O mar é — lago sereno,
O céu — um manto azulado,
O mundo — um sonho dourado,
A vida — um hino d'amor!
Que aurora, que sol, que vida,
Que noites de melodia. (...)

A propósito do texto, seguem as afirmativas:
I. O eu-lírico foge da realidade presente para um passado
idealizado.
II. O autor dissocia os aspectos formais dos emocionais.
III. A voz poética revela-se saudosista.
IV. O eu-lírico expressa seus sentimentos.
Está correto o que se afirma apenas em:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
II, III e IV.
III e IV.
I e III.
I, III e IV.

Questão 51
Quem circulava pelas ruas de Nova Iorque, no começo da década de 70, talvez tenha presenciado uma cena
incomum: um respeitável senhor, já beirando os sessenta anos, trajado com muito bom gosto, parar, abaixar-se
no meio do burburinho, para catar no chão, com o cuidado de quem pega uma rosa prestes a ruir, uma ponta de
cigarro fumado, imunda, uma guimba nojenta. Depois, de posse do ‘troféu’, desaparecia outra vez em meio à
multidão.
A cena certamente se repetiu inúmeras vezes, e quem por acaso a presenciou saiba que assistia ao trabalho de
um dos maiores fotógrafos de nossos tempos: Irving Penn. As pontas abandonadas, com marcas de dentes e
batom, amassadas, pisadas, empoeiradas, semidestruídas, eram levadas com cuidado para o estúdio, para que
não se perdesse o eventual fio de cabelo nem os grãos de poeira a elas grudados. Lá, eram fotografados, tendo
as imagens muito ampliadas. Imagens exuberantes, ricas, belíssimas! (KUBRUSLY, 1984: 65-7)
(Gramática Houais – J. Carlos de Azeredo – Adaptado)

No texto:
A)
B)
C)
D)
E)

a identificação da pessoa desfaz a alta expectativa em torno dela, banalizando-a.
o tratamento dispensado aos objetos no transporte até o estúdio visava modificar-lhes as características.
a prática do ato seguido de desaparecimento na multidão sugere mistério e ocorrência única.
o resultado positivo do trabalho revela que os objetos inesperadamente perderam seu aspecto repulsivo.
o caráter incomum da cena é construído mediante fatores paradoxais entre a pessoa e sua atitude.
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Questão 52

Qualquer Canção
Chico Buarque
Qualquer canção de amor
É uma canção de amor
Não faz brotar amor e amantes
Porém, se essa canção
Nos toca o coração
O amor brota melhor e antes
Qualquer canção de dor
Não basta a um sofredor
Nem cerze um coração rasgado
Porém, inda é melhor
Sofrer em dó menor
Do que você sofrer calado.
Qualquer canção de bem
Algum mistério tem
É o grão, é o germe, é o gen da chama
E essa canção também
Corrói como convém
O coração de quem não ama

Predomina na letra da música a função de linguagem:
A)
B)
C)
D)
E)

emotiva
fática
metalinguística
conativa
referencial

Questão 53
SOMOS CURIOSOS,
ATENTOS AOS FATOS.
SOMOS PIONEIROS,
CARREGAMOS HISTÓRIAS,
TRANSMITIMOS VALORES.
SOMOS INOVAÇÃO,
TRANSFORMAÇÃO.
UMA FORÇA DE TRABALHO PARA
TODO E QUALQUER DESAFIO.

A mensagem desse texto publicitário contém:
A)
B)
C)
D)
E)

2 períodos simples, 2 períodos compostos e 2 frases nominais.
6 períodos compostos.
3 períodos simples e 3 períodos compostos.
4 períodos compostos e 2 frases nominais.
1 período simples, 4 períodos compostos e 1 frase nominal.

SOMOS CADA UM, SOMOS TODOS.
UMA SÓ VOZ, DO TAMANHO
DO BRASIL.

BANDEIRANTES
80 ANOS
(Revista VEJA – 17/5/17)
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As questões de 54 a 60 são de Língua Estrangeira. Você deverá fazer apenas a opção escolhida na inscrição.
INGLÊS
Questão 54
PLANNING YOUR TRIP TO NEW YORK?
How many days to spend in New York?
Spend at least five days in order to see New York like a local. Manhattan is the ultimate walking city, densely packed and not very
long or wide. You won't have to go very far and you'll find Broadway plays to see, districts and restaurants to explore, drinks to
be had, bookstores and botanical gardens to browse. And don’t miss a walk on the Highline or the Brooklyn Bridge!
Where to shop?
From Bergdorf Goodman to local Soho boutiques, there’s something for everyone. Our tip? Be sure to check out the Brooklyn
Flea: tons of local designers will give you a unique take-home souvenir.
Where to eat?
Interested in finding the best eats in New York? Here are our favorites. Pizza: Check out Roberta’s, a legendary Brooklyn
institution. Classic bagels and lox: Head to Russ & Daughters on the Lower East Side. Authentic diner experience: Empire Diner
and Tom’s Restaurant are two of the best. Fun brunch spot: Try Prune in the East Village, or Marlow & Sons or Cafe Colette (both
in Williamsburg).
Available at: https://www.getyourguide.com/. Acessed on April, 26th 2017. Adapted

The helpful piece of advice for going shopping suggested by the guide is:
A)
B)
C)
D)
E)

drink during a walk on the Highline.
check out the Brooklyn Flea.
spend 5 days in New York.
visit Manhattan, the walking city.
find the districts and restaurants.

Questão 55

The Ants & the Grasshopper
One bright day i n l ate autumn a family of Ants were bustling about in the warm sunshine, dryi ng
out the grain they had s tored up duri ng the summer, when a starving Grasshopper, his fiddle under his
arm, came up and humbl y begged for a bi te to e at.
"What!" cried the Ants in surpris e, "haven't you stored anything away for the winter? What in the
world were you doi ng all l as t summer?"
"I didn't hav e ti me to s tore up any food," whined the Grasshopper; "I was so busy making music
that before I knew i t the s ummer was gone."
The Ants shrugged thei r s houl ders i n disgust.
"Making musi c, were y ou?" they c ri ed. "Very well; now dance!" And they turned their back s on the
Grasshopper and went on with thei r work .
Available at: http://read.gov/aesop/052.html. Accessed on April, 30th 2017

The moral of this fable is:
A)
B)
C)
D)
E)

In the body, each member must work for the commom good.
A man is known by the company he keeps.
Appearances are deceiving and lead for the mistakes.
Liars and animals can’t be trusted.
It is best to prepare for the days of need.
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Questão 56
Pizza and Politics: The art of Trade – Thursday, March 2nd, 2017

Presenters from the World Trade Center will be here at Noon in the Gardner Living Room to join us in eating some
free Pizza from Pizza Factory and talking about politics. They will be discussing different points of view about our
Economy and trades of domestic and non-domestic exchanges.
Available at: https://students.dixie.edu/2017/02/27/pizza-and-politics-the-art-of-trade-thursday-march-2nd-2017/. Accessed on: April, 27th 2017

The event starts:
A) at midnight.
B) at night.
C) in the morning.

D) at midday.
E) at 2 o’clock pm.

Questão 57
These Quadruplets Are Headed to College Together: ‘Yale Won’
Lisa Marie Segarra
Quadruplet brothers from Ohio are heading to Yale University together this
fall after being accepted to a combined 59 colleges.
The brothers and their parents spoke with NBC about their decision to
attend school together. Eighteen-year-olds Nick, Zach, Aaron, and Nigel
Wade chose Yale after receiving what they called an "extraordinary"
financial aid package.
Three of the brothers decided on Yale fairly quickly, but Aaron Wade held out the longest as he also considered
attending Stanford University, though he was ultimately swayed by Yale.
The Wade brothers will not be the first set of quadruplets to attend Yale — the Crouch quadruplets, whom the Wades
spoke with, went to Yale several years back.
"Ray [Crouch] said they had to go out of their way to meet up," Aaron Wade told NBC. "Everywhere they went, they
definitely found their own niches without the pressure of being quads."
Available at: http://time.com/4761820/ohio-quadruplets-yale/. Accessed on: April, 29th 2017.

According to the text:
A)
B)
C)
D)
E)

the four brothers decided on Yale very fast.
the Wade brothers received financial help to go to Yale.
the Wade themselves spoke with NBC.
three brothers considered attending Stanford University.
the Wade quadruplets are the first ones to attend Yale.
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Questão 58

What’s Le Rêve, Las Vegas About?
We have a question for you – who DOESN’T like to dream? So it follows logic that everyone will love Le Rêve - The
Dream. It’s like dreaming, but with your eyes open. It’s like being suspended in some fantastical world that makes no
sense and makes perfect sense all at the same time. Step into the showroom and you will experience an exciting and
mysterious realm inside an incredible aqua theater-in-the-round. From a thrilling high dive to an underwater tango, the
stunning performers and breathtaking aerial feats of strength and agility will mesmerize you from beginning to end. No
wonder it's considered one of the best shows in town. Isn’t it time for you to dream a little?
Available at: www.ticketcounter.com/las-vegas-shows/le-reve. Accessed on May, 9th 2017.

The feeling of experiencing the show “Le Rêve” is a:
A)
B)
C)
D)
E)

terrific experience.
tragedy.
horrible adventure.
terrible dream.
nightmare.

Questão 59
HOW TO BEAT THE HACKERS
The global cyber attack that began on Friday – 05/12/2017, spread to thousands more computers over the weekend and into the
new workweek, primarily in Asia.
Many of us assume our computer isn’t vulnerable — perhaps because we don’t use a PC, have strong passwords or update our
operating systems regularly.
I’m good about not opening suspicious mail, so I won’t be hacked.
Great, but not good enough.
Attacks through email are only one type of hacking, Professor Wandt said, and they are becoming more sophisticated. Don’t open
any link or attachment that you are not expecting to receive, even from people you might know, unless you confirm that they sent
it.
I use a password manager, so my passwords are strong and well protected.
Yes, but be careful.
Password managers can help prevent someone from hacking your computer using the password, but it’s important to store your
key securely. Also, after using a public computer, you should immediately change your password from your home computer or
phone.
I should buy extra encryption software if I really want to protect myself.
Don’t worry about it.
“The average person today doesn’t need third-party encryption software,” Professor Wandt said. Most new Apple and Windows
products have encryption built into their operating systems.
Available at: www.nytimes.com/2017/05/16/nyregion/new-york-today-how-to-beat-the-hackers. Accessed on 16/05/2017. Adapted.

When using a public computer one should:
A) buy extra encryption software.
B) don’t open any link or attachment.
C) do not open suspicious mail.

D) use a password manager.
E) change one’s password after using it.
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Questão 60

Available at: http://cartoonsmix.com/cartoons/work-technology-cartoons.html. accessed on May, 8th 2017.

About the cartoon, there are the following statements:
I. Although the computer user has gotten all the equipment he needs, he hasn’t finished his term paper yet.
II. In spite of being busy, the computer user hasn’t brought the term paper to an end yet.
III. Even though the boy is working on his computer, he still needs to install new ink cartridges.
It’s correct only what’s affirmed in:
A) I and III.
B) I.
C) I and II.

D) II and III.
E) III.

ESPANHOL
Questão 54
Un porcentaje considerable de bebés (0,5% según la OMS) nace de forma muy prematura, esto es, alrededor de
las 24 semanas de gestación. Sus órganos aún no han terminado de formarse y la tasa de supervivencia es exigua.
Ahora, un equipo de científicos del Hospital Infantil de Filadelfia (EE UU) parece haber dado con la solución.
Un útero artificial diseñado para ayudar a los bebés prematuros ha demostrado ser por primera vez un rotundo
éxito en animales (corderos), en un avance que podría transformar las vidas de los recién nacidos más frágiles. El
dispositivo, que se ha probado en 6 corderos con un equivalente de gestación humana de 23 semanas, ha resultado
ser eficaz para mantener vivos y potenciar el desarrollo restante de los pequeños durante las 4 semanas siguientes
tras su nacimiento.
El útero consiste en una bolsa de plástico cerrada envuelta en un fluido muy similar al líquido amniótico -con
nutrientes y compuestos químicos diseñados para estimular el crecimiento- que se renueva continuamente; el oxígeno
por otra parte, llega al bebé con un aparato conectado al útero que actúa como placenta. Unas cánulas conectadas al
cordón umbilical transportan la sangre al dispositivo oxigenador, gracias a los latidos del corazón del prematuro.
http://www.muyinteresante.es/innovacion/articulo/desarrollan-un-utero-artificial-para-bebes-prematuros-301493194119. Adaptado

Según el texto:
A)
B)
C)
D)
E)

expertos desarrollarán un útero artificial con fluido amniótico para bebés prematuros.
el útero materno es capaz de cambiar la expectativa de supervivencia de los bebés.
un útero artificial fue hecho solo para la manutención de la vida de los corderos y los bebés.
bebés han utilizado los úteros artificiales con el objeto de desarrollar sus órganos internos.
un útero artificial, probado en corderos, podría ayudar a los bebés que nacen muy prematuros.
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Questão 55
Los cambios en la alimentación del gato pueden producirle
problemas digestivos si se hace a lo loco o sin tener en cuenta
determinadas pautas. Hay situaciones como la castración del animal, el
destete, el envejecimiento, que sufra una enfermedad o que se le detecte
una alergia o una intolerancia alimenticia que requieren la modificación
de la dieta. “Excepto en las ocasiones en que se sospeche que el gato
padece una alergia alimentaria, en cuyo caso lo más habitual es que se
haga un cambio radical en la alimentación, cuando se debe cambiar su dieta, lo conveniente es hacer el cambio poco
a poco, lo que los expertos llaman una transición alimentaria paulatina”, afirma Esteban García, de Royal Canin.
https://www.muymascotas.es/alimentacion/gato/articulo/el-cambio-de-alimento-en-gatos-751491405101. Adaptado

El texto
A)
B)
C)
D)
E)

indica cómo hacer los cambios en la alimentación de los felinos.
critica a los que hacen cambios sin que haya estudiado sobre el tema.
enseña cómo se debe hacer los cambios en la alimentación de los gatos.
advierte sobre los peligros de cambio en la alimentación de los gatos.
expone los maleficios de una alimentación no saludable a los gatos.

Questão 56
El Producto Interior Bruto avanza en el primer trimestre de 2017
La economía española apenas da señales de desaceleración. Según los datos provisionales publicados este
viernes por el INE, el Producto Interior Bruto (PIB) avanzó un 0,8% entre enero y marzo. Es decir, aumentó una décima
respecto al 0,7% registrado en los dos últimos trimestres del año anterior y encadena catorce trimestres consecutivos
de crecimientos. En tasa anual, el PIB arroja un incremento del 3%, el mismo que en el trimestre anterior pero
sensiblemente por debajo del 3,6% que se tocó a finales de 2015.
"Con este dato, la economía se encuentra prácticamente a cuatro décimas de PIB de alcanzar sus niveles
precrisis después de haber llegado a dejarse hasta 10 puntos", explica María Jesús Fernández, analista de Funcas.
A mediados de año, se habrá recuperado casi todo el PIB perdido con la crisis, aunque con unos 25.000 millones
menos en remuneración de los asalariados. Es decir, a costa de un ajuste del empleo la ganancia en productividad
ha sido enorme. Es el resultado de verse obligado a transitar desde un sector intensivo en trabajadores como la
construcción a otros más competitivos pero menos necesitados de mano de obra como las exportaciones y los
servicios.
http://economia.elpais.com/economia/2017/04/28/actualidad/1493361265_770831.html. Adaptado

El texto dice que:
A)
B)
C)
D)
E)

la economía he avanzado en cifras positivas en dos años, según dijo la analista de Funcas.
el PIB arroja un incremento del 3,6% para que se llegue a 10 puntos de los niveles de la crisis.
los datos son resultado de un avanzo de 0,8% que resultó en 25.000 millones en euro.
la economía se recuperará en los primeros meses del año aunque ya esté lista para ello.
la economía crece un 0,8% y se queda a las puertas de recuperar lo perdido con la crisis.
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Questão 57

El objetivo del folleto es:
A)
B)
C)
D)
E)

informar sobre cómo no se infecta con el Sida.
prevenir el lector sobre el peligro de contaminarse.
concienciar sobre cómo se contamina y se transmite el Sida.
ayudar a la población informándolos sobre cómo combatir.
comprobar que el Sida está alrededor de nosotros contaminándonos.

Questão 58

 DOSSIER: VENEZUELA, UMA CRISIS SIN FIN

http://www.dw.com/es/la-luna-de-hiel-de-maduro-y-trump/a-38527143

Las palabras que poseen el mismo género gramatical que hiel son:
A)
B)
C)
D)
E)

abordaje – puente
agua – risa
síndrome – dolor
enjambre – color
miel – coraje
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Questão 59
¿Cómo?

Sobre las palabras destacadas son presentadas las
afirmativas:

Adonde ir sin dirección
Cómo llegar sin la pasión
Perdí mis sueños
En qué momento me rendí
Perdí la fe con que viví
Todo este tiempo

I.
II.
III.
IV.
V.

Yo tan cerca de ti
Tú tan lejos de aquí
De qué sirve el amor
Si te tienes que ir

“Cómo” – es pronombre
“tú” – está apocopado
“sé” – es verbo
“tan” – está apocopado
“mí" – es posesivo

Es correcto lo que se afirma en solamente:

No sé cómo regresar
A lo que era antes de que tú llegaras
Cómo recuperar
La magia que creaste en mí
Con tu mirada […]

A)
B)
C)
D)
E)

II, III y IV
I, II y V
I, III y IV
I, III y V
I, II y IV

Thalía

Questão 60

Directorio personal

Un buen título para esa imagen es:
A)
B)
C)
D)
E)

Lo que nos aburre todavía nos hace listos.
Somos los mismos aunque nos aviejásemos.
Mientras vivimos seguimos pensando en alejarnos de todo.
Poseímos la resolución de nuestros problemas.
Como seguir huyendo de la adicción al tabaco y otras drogas.
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REDAÇÃO
Instruções:
1. A redação tem o valor de 100 pontos.
2. O texto produzido deve conter no mínimo 20 (vinte) e máximo de 25 (vinte e cinco) linhas.
3. Textos / fragmentos / citações / comentários de referência na elaboração da proposta – caso houver – NÃO
deverão constar (como cópia ou menção ostensiva) da redação produzida pelo candidato.
4. Não é necessário dar título à redação.
5. É facultativa a elaboração de proposta de intervenção para o tema tratado.
6. O espaço destinado à versão definitiva da redação não pode conter qualquer forma de identificação do candidato.
7. A correção do texto produzido observará os seguintes critérios básicos:













Norma culta da língua
Fidelidade / adequação ao tema
Estrutura textual
Clareza e qualidade das ideias
Correção linguística
Emprego de recursos gramaticais
Adequação vocabular
Organização estética
Escrita a caneta
Letra legível
Número mínimo e máximo de linhas
Obediência a todas as instruções dadas

PROPOSTA DE REDAÇÃO
(...) 34% dos brasileiros afirmam, sem constrangimento, que “sentem vergonha” de ser ... brasileiros! É o mais alto
índice desde o ano 2000 – naquele ano, a percentagem registrada foi de 9% (os dados são do Datafolha). (...) Olavo
Bilac pediu, no parnasiano poema “A Pátria”: “Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste!” Para 73 milhões de
brasileiros, está difícil seguir o poeta...
(Revista Istoé – 10.5.2017)

Redija um texto DISSERTATIVO desenvolvendo o seguinte tema:

A realidade brasileira atual e o sentimento de brasilidade.
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