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Seja bem-vindo! As FIPMoc desejam-lhe tranquilidade e sucesso nesta prova.
INFORMAÇÕES:
1) Tempo total das provas: 4h30min
A) 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:
 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 quando restarem 30 minutos
para o término oficial do horário.

5) Somente ao término oficial do horário será permitido ao candidato levar o caderno de
provas.

6) 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, obedecendo aos itens 4 e 5.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE QUALQUER APARELHO
ELETRÔNICO, PRINCIPALMENTE CELULAR, PAGER E SIMILARES.
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CIÊNCIAS HUMANAS
Questão 01
Não vejo nada de bárbaro ou selvagem no que dizem daqueles povos (da América); e, na verdade,
cada qual considera bárbaro o que não se pratica em sua terra.
Michel Montaigne – Ensaios –
Fonte: educaterra.terra.com.br – Acesso: 29/03/2016)

Segundo o texto:
A) a ideia de supremacia cultural das sociedades europeias sobre as populações da América impõe-se
de forma inquestionável.
B) os pensadores da Europa deram-se conta da relatividade dos costumes e aspectos culturais vigentes
em diferentes sociedades.
C) as ideias iluministas, desde os primeiros contatos entre índios e europeus, foram preservadas e
seguidas.
D) os europeus, assim como os nativos da América, possuíam características culturais e organizacionais
próximas ao barbarismo.
E) as grandes navegações permitiram significativo contato entre povos diferentes, com iguais
benefícios para todos.
Questão 02
A Tragédia de Mariana

(http://s0.ejesa.ig.com.br/infograficos/15/11/29-estrago-info.)

O impacto ambiental provocado diretamente pelo ocorrido e que modificará a organização do espaço
na região é:
A)
B)
C)
D)
E)

a alteração do PH da água.
a redução drástica da vida animal.
o aumento da população de algas no rio.
o assoreamento do leito do rio.
o fim da atividade mineradora.
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Questão 03

Capa do livro Leviatã – Thomas Hobbes

Nessa imagem, os objetos simbolizam,
respectivamente:
A) a sabedoria, a violência e a religião.
B) a república, a justiça e a igualdade.
C) o poder dos reis, o controle militar e o
parlamento
D) a segurança, a monarquia e a soberania.
E) a democracia, a justiça e o senado.

Questão 04

Resultado acumulado
de 2014 e 2015 (as quatro
Maiores quedas), em %, no Brasil

Sobre os dados acima, são apresentadas algumas afirmativas:
I.
II.
III.

A siderurgia brasileira vive forte crise nos anos de 2014 e 2015.
A produção de aço bruto da China é maior do que a dos demais países juntos.
O declínio do consumo de aço na construção civil afeta sua produção no Brasil.

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

I
II e III
II
III
I e III

CADERNO DE PROVA - Prova 12/06/2016 - FIPMoc – Tipo 1 – Verde

6

Questão 05
Bandeira do Império do Brasil

Bandeira adotada pelo regime República

Fonte: Google imagem

Sobre as imagens, são apresentadas algumas afirmações:
I.
II.
III.

A Proclamação da República no Brasil, em 1889, instituiu a necessidade de revisão dos símbolos
nacionais.
A bandeira republicana expressou rupturas e continuidades, bem como a valorização de
determinadas ideias para o novo regime.
Na bandeira do Império, encontram-se referências à forma de governo e às riquezas agrícolas do
reino brasileiro.

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

D) I e II apenas
E) I apenas

Questão 06

Viagem ao Centro da Terra
Pesquisadores iniciam missão para perfurar a crosta do
planeta e atingir o manto, camada profunda que tem
muitos segredos a revelar.
Ana Carolina Nunes

Em um ponto isolado do Oceano Índico, 34 cientistas, incluindo
um brasileiro, trabalham dia e noite para cumprir uma missão
inédita: perfurar a crosta terrestre e atingir o manto, camada
profunda praticamente desconhecida. A bordo do navio
perfurador americano Joides Resolution, eles iniciaram a
primeira das três fases da missão, que deve terminar em 2020. O
local de perfuração foi escolhido por ser onde o manto está mais
próximo da superfície oceânica. Segundo os cientistas, uma
inversão de camadas ocorreu na região. É como se o manto
tivesse inchado, ficando mais acessível. Na primeira fase, que
termina em 30 de janeiro, o plano é chegar a 1,5 Km de
profundidade.

Fonte: Revista Istoé, 20/01/2016
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A partir do assunto da notícia, são apresentadas três afirmativas:
I. As informações de que os cientistas dispõem sobre o manto são captadas indiretamente, com
análises sísmicas e de material vulcânico.
II. A partir da observação do comportamento da propagação das ondas sísmicas no interior do
planeta, é possível estudar as camadas da Terra.
III. O estudo das camadas indica que, no interior da Terra, há uma homogeneidade de temperatura,
de densidade e de materiais.
É correto o que se afirma apenas em
A) I e III

B) II

C) III

D) I

E) I e II

Questão 07
Se devessem prevalecer os cidadãos passivos, os governantes acabariam por transformar seus súditos
num bando de ovelhas dedicadas tão somente a pastar o capim uma ao lado da outra e a não reclamar,
acrescento eu, nem mesmo quando o capim é escasso. (Norberto Bobbio)
Fonte: opinião.estado.com.br/.../gen/o-voto-dever-e-ou-direito. Acesso: 26/04/2016

Segundo o autor, a cidadania é:
A)
B)
C)
D)

moderada pelas forças coercitivas do Estado, impedindo radicalismos e ações extremas.
utilizada apenas em situações de exceção, para não correr o risco de banalização.
exercida de forma ativa, permitindo ao indivíduo cobrar, propor e pressionar os governantes.
exercida apenas pelas Organizações Não Governamentais, cabendo ao cidadão comum acatar
decisões.
E) passiva, deixando que o governo eleito pelo povo tome decisões em nome dele.
Questão 08
Climograma da cidade de Washington

NEVASCA AMERICANA
Os americanos esperavam que ela viesse forte,
alertados que foram pelos serviços de meteorologia
sobre o fenômeno atual das ríspidas alternâncias
climáticas, mas jamais esperavam que ela se tornasse
uma das mais violentas desde o ano de 1900. Foi com tal
intensidade que desabou sobre a Costa Leste dos EUA,
na semana passada, a nevasca de cerca de 50 horas que
atingiu pelo menos 22 estados e mais de 50 milhões de
habitantes. Na quinta-feira 28, já subira para 38 o
número de mortos – a neve alcançou, em média, 70
centímetros de altura, pouco menos que a também
terrível nevasca de 2000.
Fonte: Revista Istoé, 03/2/2016

Fonte: http://es.climate-data.org/location/1963

O tipo climático da região acima é o:
A)
B)
C)
D)
E)

frio de montanha, com presença constante de neve.
polar, com umidade do ar muito alta e neve constante.
temperado, com diferenciação considerável entre as estações do ano.
subtropical, com temperaturas de inverno que podem chegar a 0ºC.
mediterrâneo, com invernos brandos e chuvas de inverno.
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Questão 09
“Fui ver pretos na cidade
Que quisessem se alugar
Falei com essa humildade:
– Negros, querem trabalhar?
Olharam-me de soslaio,

E um deles, feio, cambaio,
Respondeu-me arfando o peito:
– Negro, não há mais, não:
Nós tudo hoje é cidadão.
O branco que vá pro eito”

Fonte: MATTOS, Hebe M. Das cores do silêncio – Os significados da liberdade no sudeste
escravista, século XIX. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 243.

Sobre o texto e seu respectivo contexto, são feitas as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

O poema foi escrito sob o ponto de vista dos ex-senhores de escravos.
“Negro” era sinônimo de escravo, fosse ele nascido na África ou não.
Pretos alforriados não trabalhavam para ex-senhores escravistas.
Naquele momento não havia mais escravos no Brasil, sendo todos livres e cidadãos.

Está correto o que se afirma apenas em
A) II e III

B) IV

C) I e II

D) III e IV

E) I e IV

Questão 10
Loteamento Residencial

Sobre a imagem, seguem duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE:
O “mapa” acima deforma, de maneira proposital, a representação da realidade.
PORQUE
Omite informações importantes para o comprador, como a presença de favelas.
Marque:
A) Se as duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda explica a primeira.
B) Se a primeira afirmativa é verdadeira, mas a segunda não explica a primeira.
C) Se a primeira é uma afirmativa verdadeira, e a segunda é falsa.
D) Se a primeira é uma afirmativa falsa, e a segunda é verdadeira.
E) Se as duas afirmativas são falsas.
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Questão 11
Eu peço aos mártires da fé
que agora estão no céu
ao lado de Jesus Cristo
e sua mãe tão fiel
que ilumine minha mente
para desencantar um cordel

A trajetória seguida
por meu padim milagreiro
que nasceu lá no Crato
prá fazer de Juazeiro
a Meca do Cariri
Terra Santa do romeiro (...)
Pádua de Queiroz
Fonte: www.paduadequeirozcordelearte. Acesso: 01/01/2016

Da leitura dos versos de Cordel e seu contexto, infere-se a:
A) existência de um foco monarquista restaurador, que via na Igreja seu suporte moral.
B) visão jacobina de fanáticos desgarrados contra a recém-implantada República.
C) influência islâmica nos movimentos sociais da República Velha.
D) presença de elementos religiosos, misturados aos aspectos políticos da época em questão.
E) importância do catolicismo rústico entre os clérigos nordestinos.
Questão 12
Antes:

Depois
ISTOÉ – Como será a reaproximação com os EUA?
Homero Acosta – As relações diplomáticas caminham e
miram o fim do embargo. Altos funcionários cubanos e
americanos se reúnem para negociar. Há grande interesse
de setores econômicos dos EUA, que querem investir, mas
não podem, porque o bloqueio não permite. Por outro lado,
ainda há muita complexidade em Cuba. Os salários são
baixos, há uma dualidade monetária e cambial. O processo
de normalização das relações é maior que o
restabelecimento delas. Para que tenhamos uma relação
normal, temos de acabar com o bloqueio, que é
prerrogativa do Congresso dos EUA. Além disso, é preciso
que os americanos entreguem a Cuba a base naval de
Guantánamo.

http:/www.jagostinho.com.br/?cat = 31 &paged = 4

Fonte: Revista Istoé – 03/02/2016 – pág. 57

Sobre a questão acima, são apresentadas as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.

A aproximação dos EUA com Cuba depende de rodadas de negociação e de um congresso com
republicanos avessos à ideia.
Na década de 1960, os Estados Unidos impuseram um embargo econômico a Cuba.
A deterioração das relações entre Cuba e Estados Unidos no passado levou à aliança da ilha com
a URSS.

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

II e III apenas
I, II e III
I e II apenas
I apenas
III apenas
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Questão 13

Fonte: noticiasnumclick.xpg.uol.com.br

A charge critica:
A)
B)
C)
D)
E)

a falta de ajuda humanitária para a população pobre do Brasil.
o desconhecimento dos profissionais da saúde que atuam no Brasil.
a regionalização da pobreza, encontrada apenas em algumas áreas do país.
o Sistema Único de Saúde, que não consegue oferecer um serviço de qualidade.
a exclusão social que ainda atinge parte da população brasileira.

Questão 14
A taxa de desemprego ficou
em 8,9% no terceiro
trimestre de 2015, a maior
taxa da série histórica
700 mil brasileiros devem perder o
emprego em 2016.
A renda per capita do brasileiro
recuou de US$16,2 mil em 2014,
para US$15,7 mil em 2015.
É o menor patamar registrado desde
o início da série histórica do Fundo.
56,5 milhões de brasileiros estão
com o nome sujo. Quase 40% deles
têm mais de 18 anos.
A inflação chegou a 10,71% em
janeiro de 2016.
Fonte: OTI, IBGE e SPC Brasil

A explicação para a situação retratada pelos dados acima é:
A)
B)
C)
D)

O mercado de trabalho foi afetado pelo aumento das demissões nos vários setores da economia.
Os postos de trabalho aumentaram, mas a renda da população ocupada diminuiu.
Uma parcela significativa de trabalhadores buscou melhores condições no trabalho autônomo.
A economia do país esteve mergulhada numa profunda recessão, com diminuição dos postos de
trabalho.
E) O crescimento tem reflexos no aumento dos postos de trabalho, ocupando mais população ativa.
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CIÊNCIAS DA NATUREZA
Questão 15
Um professor colocou em seu laboratório um “relógio de química”, no qual, no lugar das horas,
havia elementos químicos, dispostos de acordo com seus respectivos números atômicos, como
mostra a figura abaixo.
Em determinado momento, nesse relógio, o ponteiro dos minutos aponta para o elemento que é o
ânodo das pilhas tipo moeda, e o ponteiro das horas aponta para o elemento mais eletronegativo da
tabela periódica.

Fonte: educador.brasilescola.uol.com.br

A hora marcada nesse referido momento é:
A)
B)
C)
D)
E)

13h10min.
21h15min.
21h45min.
15h15min.
15h45min.

Questão 16
A Sra. Silva, suspeitando de que sua filha houvesse sido trocada pela da Sra. Cardoso, as únicas
nascidas no dia anterior, procurou a direção da maternidade, a fim de dirimir sua dúvida. O exame
do tipo sanguíneo das crianças e de seus respectivos pais revelou que o Sr. e a Sra. Silva eram,
respectivamente, A-Rh negativo e O-Rh positivo, e a criança era O-Rh negativo. Na família
Cardoso, pai e mãe eram, respectivamente, O-Rh negativo e A-Rh negativo, e a criança A-Rh
positivo.
A análise dos tipos sanguíneos permitiu à direção da maternidade concluir que:
A)
B)
C)
D)
E)

houve troca de crianças, devido à análise do fator ABO na família Silva.
não houve troca de crianças, devido à análise do fator ABO e Rh nas duas famílias.
não é possível definir se houve troca de crianças com a análise dos fatores ABO e Rh.
houve troca de crianças, devido à análise do fator ABO e Rh da família Silva.
houve troca de crianças, devido à análise do fator Rh na família Cardoso.
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Questão 17
Em uma cena do filme “Batman Vs Superman”, lançado em
2016, Batman, que possui massa igual a m=120 Kg, colide
inelasticamente com Superman, de massa igual a m=72 Kg,
alterando suas velocidades.

A velocidade de Superman, após a colisão, em m/s, é:
A)
B)
C)
D)
E)

0
-2
1
-1
2

Questão 18

Fonte: m.folha.uol.com.br

Pela análise da figura, infere-se que a Coreia do Norte possui:
A) tecnologia para produção da bomba termonuclear de poder destrutivo menor que o da bomba
atômica.
B) reservas de urânio suficientes para a produção da bomba de hidrogênio, que se baseia na fusão de
átomos de hélio.
C) matéria-prima para produção da bomba H, em zonas separadas do enriquecimento do urânio.
D) potencial nuclear para produção da bomba H, cujo princípio é a fissão de átomos de urânio
enriquecido.
E) instalações que indicam sua capacidade de produção de bombas atômicas, cujo princípio é a fissão
nuclear.
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Questão 19

Disponível em: < http://nicepicz-gallery.blogspot.com/2011/09/celula-animal-y-sus-partes.html>
Acesso em: 26 abr. 2016

É correto afirmar que em:
A) 2, identifica-se o complexo de Golgi.
B) 4, há produção de energia na forma de ATP.
C) 5, há processos de síntese de proteínas.
D) 3, pode ser encontrado material genético como DNA.
E) 1, a estrutura constitui-se de uma única camada de fosfolipídios.

Questão 20
Um banho tem, em média, 10 min de duração, e são gastos 100,0 Kg de água. Toda a energia gerada
por um determinado chuveiro elétrico de 4200 W de potência é utilizada para aquecer essa quantidade
de água.
(Dado: c = 4200 J/kg. oC)

A variação da temperatura obtida, em oC, é:
A) 6
B) 100
C) 10
D) 60
E) 600
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Questão 21
Composição de alimento por 100 gramas de parte comestível
Descrição do
alimento
Batata-doce, cozida
Batata inglesa,
cozida
Batata inglesa frita,
tipo chips,
industrializada
Batata inglesa frita

Energia
(Kcal)
77
52

Proteína
(g)
0,6
1,2

Lipídeo
(g)
0,1
36,6

Fibra
(g)
2,2
1,3

Carboidrato
(g)
28,2
11,9

543

5,6

Sem
referência

2,5

51,2

267

5,0

13,1

8,1

35,6

Extraído de Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. TACO. Unicamp, 4a. edição. 2011.

Sobre os dados da tabela, são feitas as seguintes afirmativas:
I.

II.

III.

A batata-doce é um importante aliado no emagrecimento e na prática de exercícios físicos, por
ser uma opção vantajosa de liberação gradual de açúcares para o sangue e de fornecimento de
energia.
O consumo da batata-inglesa é vantajoso com relação ao da batata-doce, para os casos em que
se desejam mais proteínas e baixos índices de açúcar no sangue, o que auxiliaria no
emagrecimento.
A batata industrializada pode ser um importante aliado, antes dos exercícios, pois libera grande
quantidade de energia e de proteínas, diminuindo a produção de insulina pelo pâncreas.

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

III
I e II
I e III
I
II

Questão 22

Dê líquidos e soro caseiro logo
que a diarreia começar

Disponível em: http://www.mundodastribos.com/soro-caseiro-para-que-serve-como-sepreparar.html> Acesso em: 28 Abr. 2016.
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O preparo da receita é muito utilizado em casos de diarreia, visto que:
A) a água aumenta o volume sanguíneo e, consequentemente, aumenta a pressão arterial do paciente,
que, geralmente, é baixa em situações de diarreia.
B) o açúcar facilita a absorção de sódio, por transporte ativo, na membrana luminal dos enterócitos, o
que facilita a absorção de água, reidratando o paciente.
C) a solução possui sal e água, que, mesmo sem o açúcar na mistura, garantem a homeostase em
situações de diarreia, pois fornecem energia e repõem eletrólitos.
D) o soro caseiro tem concentrações de sódio e de açúcar duas vezes maiores do que as do sangue e,
dessa forma, compensa as perdas de eletrólitos da diarreia.
E) o sódio é uma importante fonte de energia para as células, o que ajuda na recuperação do paciente
com diarreia, que, frequentemente, encontra-se desnutrido.
Questão 23
O jogador Thiago Salsa, do Montes Claros Vôlei, ao realizar um bloqueio, retorna a bola ao campo
adversário com a mesma velocidade com que ela atingiu seus braços. A massa da bola é de 300g, sua
velocidade é de 30 m/s, e a duração do impacto é de 0,1s.
A força média que o jogador imprime à bola no bloqueio, em Newtons, é:
A) 120

B) 180

C) 150

D) 200

E) 240

Questão 24
Além das ações já conhecidas para a prevenção contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, é importante a
adição de substâncias químicas para eliminar os focos do mosquito. Dentre essas substâncias, o sal de cozinha
(NaCl), adicionado em água parada que não seja de consumo, é bastante eficiente, na proporção a seguir:
Quantidade de água
1copo
1 litro
5 litros
50 litros
100 litros
200 litros
300 litros
400 litros
500 litros

Quantidade de sal
0,5 colher de sopa
2 colheres de sopa
10 colheres de sopa (1copo)
1 Kg
2 Kg
4 Kg
6 Kg
8 Kg
10 Kg

Sobre a tabela, são apresentadas duas afirmações ligadas pela palavra PORQUE:
A adição de cloreto de sódio à água até a concentração mínima de 0,34 mol/L é mais eficaz que as
medidas de prevenção já fartamente divulgadas e utilizadas.
PORQUE
O cloreto de sódio na concentração mínima de 0,34 mol/L é uma substância iônica, altamente solúvel
em água, inerte e não tóxica para o consumo humano.
Conclui-se que:
A) a primeira afirmativa é verdadeira, mas a segunda é falsa.
B) as duas afirmativas são falsas.
C) a primeira afirmativa é falsa, e a segunda é verdadeira.
D) as duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
E) as duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
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Questão 25

Disponível em: < http://www.eusou12por8.com.br/> Acesso em: 30 Abr. 2016.

É correto afirmar que:
A) 8 significa 80 mmHg e representa a pressão do sangue nas veias durante o relaxamento do coração.
B) 12 significa 120 mmHg e representa a pressão do sangue na artéria aorta durante a contração
ventricular.
C) 12 significa 12 mmHg e representa a pressão sistólica do sangue nas paredes das artérias.
D) 12 significa 120 mmHg e representa a pressão do sangue na artéria pulmonar durante a sístole
ventricular.
E) 8 significa 80 mmHg e representa a pressão diastólica do sangue nas veias.

Questão 26
Albert Einstein, em 1915, previu a existência das ondas gravitacionais, como ilustradas na figura
abaixo. Uma experiência nos Estados Unidos, em fevereiro de 2016, detectou-as pela primeira vez.

(Fonte:http://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/11/ciencia/1455201194_750459.html acessado em 02/05/2016)

O comprimento dessa onda gravitacional, dado em km, é:
A)
B)
C)
D)
E)

3.109
1.1012
6.109
3.1012
1.109
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Questão 27

As matérias- primas para
o etanol ou o biodiesel são
colhidas e trituradas

Para o biodiesel, o óleo é
extraído dos grãos,
sementes e frutos. Para o
etanol, os açúcares da
cana e do milho são
separados

O CO2 é
absorvido pelas
plantas enquanto
crescem

Daí vem o aquecimento,
processamento e, no caso
do etanol, a fermentação
e a destilação do álcool.

O biocombustível vai
para o tanque dos
carros, que emitem
CO2

Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/foto
Agora – a

Dos biocombustíveis apresentados na figura:
A) o biodiesel pode ser produzido a partir da transesterificação de óleos de origem vegetal ou animal.
B) o etanol é utilizado como principal substituto da gasolina no mundo e gera quantidades de CO2
superiores às do diesel.
C) o biodiesel é o único que possui uma grande vantagem frente aos combustíveis oriundos do petróleo,
por não emitir gases tóxicos para a atmosfera.
D) o biodiesel pode ser produzido pelo processo de destilação – a forma mais eficaz – e é um possível
substituto da gasolina nos motores dos carros.
E) o etanol é obtido por meio do processo de fermentação e destilação do álcool, que é extraído das
gorduras e óleos.
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Questão 28

Pessoa Infectada

Mosquito infectado pica
pessoa saudável e
transmite o vírus

Possível transmissão
da mãe para o bebê
durante a gravidez

Aedes aegypti pica a
pessoa infectada

Disponível em: <ttp://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160127. Acesso em: 26 abr. 2016 - adaptado)

Com relação à doença descrita, são feitas as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.

Seus principais sintomas são: febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, cansaço, apatia, dor
e inchaço nas articulações.
É extremamente perigosa, visto que, na maioria dos casos, é hemorrágica.
Seu tratamento é feito por meio de medidas que aliviam os sintomas, e pode ser evitada por meio
da vacinação da população.

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

I e III.
II e III.
II.
I.
III.

Questão 29
Uma prancha de trampolim, com 3,0 m de comprimento, é homogênea e tem um peso de 280 N. Ela
é suportada em um apoio situado a 1,0 m de uma de suas extremidades, que deve exercer uma força
de, no máximo, 1920 N.

O peso da nadadora deve ser de:
A)
B)
C)
D)
E)

420 N.
680 N.
370 N.
500 N.
530 N.
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Questão 30

CICLO DA ÁGUA

Fonte meteoropole.com.br

Sobre a representação da figura, são apresentadas as seguintes afirmações:
I.
II.
III.

O fenômeno químico observado na mudança de estado da água de líquida para gasosa é um
processo endotérmico.
O processo de transpiração faz parte do ciclo hidrológico e está relacionado à umidade relativa
do ar.
A temperatura elevada das montanhas faz com que, mesmo durante o verão, a precipitação
ocorra na forma de neve.

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

II somente
I e II somente
I, II e III
III somente
I somente

Questão 31

O músico alemão Bartholomäus Traubeck criou um toca-discos que lê os discos dos anéis de cada tronco,
em notas de pianos. Porém, em vez de agulha, o equipamento tem sensores que juntam as informações da
cor e textura da madeira para formar as notas musicais.
Disponível em: < http://bedelho.r7.com/ouca-a-musica-produzida-nos-aneis-de-uma-arvore/> Acesso em: 28 abr. 2016

Os anéis lidos pelo toca-discos da reportagem são formados pelo seguinte tecido vegetal:
A)
B)
C)
D)
E)

Xilema
Esclerênquima
Floema
Parênquima
Colênquima
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Questão 32
O elevador de carga de uma empresa possui um sistema de segurança que
é constituído de uma mola na base do poço do elevador e de freios laterais.
A carga máxima suportada, acrescida da massa da caixa do elevador,
soma 1000 kg. Se as cordas que sustentam o elevador arrebentarem, o
sistema de segurança é acionado. Num teste desse sistema de segurança,
as cordas foram cortadas com o elevador carregado com sua carga
máxima. Ao tocar na mola, sua velocidade é de 2 m/s, a força de atrito
exercida pelos freios laterais é igual a 6000 N, e a gravidade local é 10
m/s². O elevador deve parar totalmente, quando a mola sofrer uma
deformação de 2 m.

A constante elástica da mola deve ser:
A)
B)
C)
D)
E)

8000 N/m.
11000 N/m.
15000 N/m.
3000 N/m.
5000 N/m.

Questão 33

Fonte: http://blogs.estadao.com.br/transito/files/2015/11/arte-nova-barragem.jpg

Esse rejeito:
A) é pobre em matéria orgânica, causando a acidificação das águas do Rio Doce, porém sem gerar
alterações na qualidade do solo.
B) diminuiu a disponibilidade de oxigênio nas águas do Rio Doce, causando mortandade nos peixes,
bem como alteração no pH do solo.
C) aumentou a turbidez da água do Rio Doce, o que favoreceu a penetração de luz solar para a
proliferação de pequenos organismos.
D) dispersou produtos químicos solúveis nas águas do Rio Doce, gerando aumento na solubilidade do
oxigênio no rio e destruição do ecossistema.
E) é inerte em metais pesados, visto que todos eles já foram retirados da lama durante a extração do
minério de ferro.
CADERNO DE PROVA - Prova 12/06/2016 - FIPMoc – Tipo 1 – Verde

21

Questão 34
(...) Restam ainda muitas dúvidas em relação a como e quanto o ambiente será afetado pela lama da
Samarco em Mariana. Mas uma merece destaque: é possível recuperar o estrago? Ainda é muito cedo
para afirmar com certeza, porém se estipula que o volume de água do rio talvez será o primeiro a
normalizar.
“A natureza é muito mais forte do que podemos imaginar. Com o passar do tempo e muito lentamente
a vegetação e os rios vão-se recuperando. A vida dos tributários vai voltar a ocupar o rio e ele, em
uma ou duas décadas, vai-se recuperar. O que é muito tempo.” afirma o coordenador do Centro de
Pesquisas Hidráulicas, Carlos Barreira Martinez. No entanto, para que isso ocorra, é necessário que
a lama se dilua e escorra para outras áreas, o que só é possível com a ação da chuva. A estiagem que
a região Sudeste enfrenta é um agravador desse cenário, atrasando muito uma possível revitalização
do Rio Doce (...).
Disponível em: <http://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/11/mariana-as-consequencias-do-maior-desastre-ambiental-dobrasil.html> Acesso em: 28 abr. 2016.

O texto se refere:
A)
B)
C)
D)
E)

a uma teia alimentar dentro de uma comunidade biológica em colonização.
aos níveis tróficos e ao fluxo de matéria dentro de um ecossistema.
às mudanças nas comunidades de uma sucessão ecológica secundária.
ao processo de eutrofização de ecossistemas terrestres e aquáticos.
à recuperação ambiental durante uma sucessão ecológica primária.

Questão 35
Para ser submetido a um exame de ressonância magnética, um paciente é
colocado no interior de um aparelho que produz dois campos: um constante
de alta intensidade e um pequeno campo alternado. Esse exame exige que os
pacientes permaneçam imóveis por um longo tempo, e os que não conseguem
são anestesiados. Os pacientes anestesiados são monitorados por meio de um
oxímetro de pulso, instrumento que mede a concentração de oxigênio no
sangue. Esse sensor é preso a um dos dedos do paciente, e um cabo liga o
sensor a um monitor situado do lado de fora do aparelho de ressonância. Os
exames desse tipo são inofensivos, mas há casos em que alguns pacientes
anestesiados sofreram graves queimaduras, quando o oxímetro se dispôs
conforme a figura.

Para que os pacientes não sofram essas queimaduras, o oxímetro:
A) deve tocar em mais de um ponto o braço do paciente, pois, dessa forma, o campo magnético variável
induz uma corrente elétrica através do braço do paciente, evitando a queimadura.
B) não pode permanecer próximo ao corpo do paciente, para que ele possa ficar livre de forças externas,
que, na presença de campos magnéticos, causa a queimadura.
C) não deve tocar em mais de um ponto o braço do paciente, para não criar uma espira, onde o campo
magnético variável possa induzir uma corrente elétrica através do braço, causando a queimadura.
D) deve permanecer próximo ao corpo do paciente, pois, dessa forma, o corpo terá energia mecânica
armazenada, devido à corrente que passa pelo fio do sensor, evitando a queimadura.
E) não deve tocar em mais de um ponto o braço do paciente, para evitar a formação de blindagem
eletrostática, que prejudica o diagnóstico do exame e ainda pode causar as queimaduras.
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MATEMÁTICA
Questão 36
O Sr. Jair, proprietário de uma gráfica na cidade de Montes Claros, possui duas impressoras de
modelos diferentes, utilizadas para a impressão de panfletos, mantendo cada qual sua velocidade de
produção constante. Ao iniciar um serviço que lhe foi encomendado, percebeu que uma das máquinas
não está funcionando. Para a realização desse serviço, as duas máquinas trabalhando juntas
conseguem realizá-lo em 2 horas e 40 minutos, e a máquina que quebrou, funcionando sozinha,
mantendo sua velocidade constante, realizaria um terço do trabalho encomendado em 1 hora e 20
minutos.
Utilizando apenas a máquina que não está quebrada, mantendo sua velocidade de produção constante,
o serviço ficará pronto em
A)
B)
C)
D)
E)

8 horas.
7 horas.
6 horas.
4 horas.
5 horas.

Questão 37
Os noivos Carlos e Maria são médicos plantonistas de um mesmo hospital, onde fizeram o primeiro
plantão juntos no primeiro dia do ano de 2013. José realiza seu plantão a cada 8 dias, e Maria a cada
6 dias, ambos, rigorosamente, sem nunca falharem.
Dado: Ano = 365 dias

Quantas vezes Carlos e Maria compareceram juntos nos plantões, até o dia 31 de dezembro de 2015?
A)
B)
C)
D)
E)

45.
38.
44.
35.
46.

Questão 38
Um cinema de um shopping, com 200 lugares por sala, para evitar cancelamentos de sessões quando
não atingir o número mínimo de ingressos vendidos, decide alterar a forma de cobrança do ingresso.
A empresa cobrará de cada cliente a quantia de R$ 8,00 mais R$ 0,20 por lugar vago da sala, não
exigindo um número mínimo de ingressos vendidos para que ocorra a exibição do filme.
A rentabilidade máxima que o cinema conseguirá em uma sala por sessão é:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 2 400,00
R$ 1 600,00
R$ 2 880,00
R$ 3 000,00
R$ 3 200,00
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Questão 39
As famílias Kent, Stark e Wayne realizaram uma viagem juntas, cada uma em seu carro. Cada família
sabe muito bem o quanto seu carro consome de gasolina. O quadro a seguir mostra o carro de cada
uma das famílias, com os respectivos consumos médios.

Nessa viagem, eles sempre pagaram a gasolina com o mesmo cartão de crédito. Ao final, eles
perceberam que consumiram 1200 litros de gasolina e gastaram 3 mil reais com esses abastecimentos.
Decidiram dividir a despesa de forma proporcional ao que cada família consumiu.
Quanto deverá pagar a família Stark?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 750,00
R$ 1050,00
R$ 1250,00
R$ 1000,00
R$ 1800,00

Questão 40
Em janeiro de 2016, dez pessoas fundaram um clube. Um dos regulamentos do regimento prevê que
cada sócio pode apresentar, no máximo, 2 novos sócios, ao final de cada ano.
A partir do mês de janeiro de qual ano o clube terá chance de alcançar 810 sócios?
A)
B)
C)
D)
E)

2018
2020
2019
2021
2017

Questão 41
Um fazendeiro deseja fazer, em sua propriedade, um reservatório de água, com formato cilíndrico,
em que o raio da base terá 1,5 metro, e a altura, 1,2 metro. Mas, devido à forte estiagem, ele resolveu
aumentar 20% do raio da base e 25% da altura.
Com isso, a capacidade do reservatório será aumentada, aproximadamente:
A)
B)
C)
D)
E)

80%
85%
100%
50%
45%
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Questão 42
O Sr. Afonso deseja fazer uma reforma em sua residência, incluindo trocar o telhado, cuja estrutura
tem a forma de um prisma triangular reto, conforme a figura.

Ele decide pelo modelo de telha americana, sendo necessárias 20 telhas por metro quadrado.
A quantidade aproximada de telhas necessária será:
A)
B)
C)
D)
E)

4896
3670
2856
5712
4080

LINGUAGENS
Questão 43
Texto 1

Texto 2

Autopsicografia

Isto

O poeta é um fingidor
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente (...)
Fernando Pessoa

Dizem que finjo ou minto
Tudo o que escrevo. Não.
Eu simplesmente sinto
Com a imaginação. (...)
Fernando Pessoa

A propósito dos textos, seguem as afirmativas:
I. No texto 1, o eu-lírico considera que a dor real torna-se poesia quando é dor fingida.
II. Para o eu-lírico do texto 1, toda expressão poética é fingimento.
III. O eu-lírico do texto 2 reafirma as considerações do texto 1, reiterando que o fingimento é próprio
da poesia.
IV. Ambos os textos assemelham-se quando admitem que os sentimentos do eu-lírico são frutos da
imaginação.
Está correto apenas o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

I, III e IV
I e II
III e IV
II, III e IV
II e III
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Questão 44

Nós, Mineiros e Brasileiros
Wagner Gomes

“O Brasil é feito por nós. Está na hora de desatá-los.” (Barão de Itararé)
Desde a última eleição, comecei a duvidar de que Minas é a terra da política, por
excelência. Naquela oportunidade, Aécio Neves, ao querer promover, na marra, a ressureição
política de Pimenta da Veiga, jogou pela janela a vitória naqueles dois pleitos (nacional e
estadual).
(...)
(...) quando, a um só tempo, o Governador Pimentel e a Presidente Dilma se elegeram,
imaginou-se um cenário em que sairíamos fortalecidos pela amizade que une os dois fraternos
companheiros, no pressuposto de que surgiria um novo ciclo de investimentos maciços no
estado. Deu no que deu, ficando o Estado e o País de pires na mão.
(...)
O fato é que estão se apertando os “nós” do Brasil e os de Minas, ficando cada vez mais
difíceis de serem desatados.

(...)
Jornal de Notícias – 25, 26 e 27/3/2016

O autor explora um jogo semântico no:
A)
B)
C)
D)
E)

título e “lead” somente
“lead” e texto somente
“lead” somente
texto somente
título, “lead” e texto

Questão 45
O Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) informa: “Determinado pelo
Ministério da Agricultura por meio de instruções normativas, o vazio sanitário
especifica o período no qual cada cultura deve parar de ser produzida para reduzir
a incidência de pragas nas lavouras.”
Assim, o IMA alerta para o vazio sanitário. Eu disse vazio sanitário, não
sanitário vazio. É melhor não confundir, porque pode dar o maior problema.
(Estado de Minas – coluna “PingaFogo” – 13/2/2016) Adaptado

Sobre o jogo de palavras no comentário do jornalista, são feitas as seguintes afirmativas:
I. Em “vazio sanitário”, “vazio” é substantivo e “sanitário” é adjetivo.
II. Em “sanitário vazio”, “sanitário” é substantivo e “vazio” é adjetivo.
III. Em ambas as expressões, as palavras “vazio” e “sanitário” têm a mesma classificação
morfológica.
É correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

II e III apenas
III apenas
I e II apenas
I apenas
I, II e III
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Questão 46
Poética
Manuel Bandeira
Estou farto do lirismo comedido
Do lirismo bem comportado
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente
protocolo e manifestações de apreço ao Sr. Diretor.
Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o
cunho vernáculo de um vocábulo.
Abaixo os puristas
Todas as palavras sobretudo os barbarismos universais
Todas as construções sobretudo as sintaxes de excepção
Todos os ritmos sobretudo os inumeráveis
(...)
De resto não é lirismo
Será contabilidade tabela de co-senos secretário
do amante exemplar com cem modelos de cartas
e as diferentes maneiras de agradar às mulheres etc.
Quero antes o lirismo dos loucos
O lirismo dos bêbados
O lirismo difícil e pungente dos bêbedos
O lirismo dos clowns de Shakespeare
– Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.

A propósito do texto, seguem as afirmativas:
I. O eu-lírico critica todo lirismo na literatura.
II. O eu-lírico propõe um retorno ao lirismo clássico.
III. O eu-lírico propõe a criação de um novo lirismo.
Está correto apenas o que se afirma em:
A) I

B) II

C) I e II

D) III

E) II e III

Questão 47
Sobre esse texto, são feitas as seguintes afirmativas:
I. O propósito da ONG de “conscientização e motivação” é
expresso, no início do texto, sob a forma de aconselhamentos.
II. O “slogan” da ONG – “Meu sonho não tem fim” – equivale
semanticamente a “Meu sonho é infinito”.
III. Da expressão “todo o país”, usada no texto, infere-se que essa
ONG tem atuação mundial.
IV. A organização em questão tem compromisso com preceitos
religiosos e políticos.

É correto o que se afirma em:
A ONG “Meu sonho não tem fim” é referência em todo o país em
projetos de conscientização e motivação. Uma organização
independente – laica e apolítica – que não possui vínculos
financeiros ou comerciais e não aceita doações de nenhuma
espécie.

A)
B)
C)
D)
E)

II e IV apenas
III apenas
II, III e IV apenas
I, II, III e IV
I e II apenas
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Questão 48
A ideia básica dessa publicidade evidencia,
entre os conceitos de antigo x moderno,
trabalhoso x prático, uma relação coesiva de:
A)
B)
C)
D)
E)

Comparação
proporcionalidade
consequência
exclusão
finalidade

(Texto publicitário)

Questão 49
Texto 1
“Ilumina com a tua luz fria
Ó lua do cio e do ciúme
A fachada daquela moradia
A causa do seu queixume”
Dulce Pontes

Texto 2
Vencer é uma necessidade
Um privilégio fazer planos e classificar
Sonhar, jogar, decidir e ganhar
E depois festejar (...)
Samuel Rosa

Nos textos, estão em destaque, respectivamente, as seguintes figuras de estilo:
A)
B)
C)
D)
E)

antítese e gradação
paradoxo e metáfora
metáfora e hipérbole
perífrase e metáfora
sinestesia e gradação
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Questão 50

(“O Livro de Ouro do Hagar, o Horrível”)

Sobre a palavra destacada, são feitas as seguintes afirmativas:
I. Está usada incorretamente como complemento de verbo.
II. Foi empregada pelo emissor como anafórico de “mão”.
III. Constitui fonte do humorismo da tirinha.
É correto o que se afirma em:
A) II somente.
B) I e III somente.
C) II e III somente.

D) I somente.
E) I, II e III.

Questão 51

A Vírgula
1.

A vírgula pode ser uma pausa. Ou não.
Não, espere.
Não espere.

2.

Ela pode sumir com seu dinheiro.
23,4.
2,34.

3.

4.

Pode criar heróis...
Isso só, ele resolve.
Isso só ele resolve.
Ela pode ser a solução.
Vamos perder, nada foi resolvido.
Vamos perder nada, foi resolvido.

5.

A vírgula pode condenar ou salvar.
Não tenha clemência!
Não, tenha clemência!

6.

Ela pode forçar o que você não quer.
Aceito, obrigado.
Aceito obrigado.

7.

Pode acusar a pessoa errada.
Esse, juiz, é corrupto.
Esse juiz é corrupto.

8.

A vírgula pode mudar uma opinião.
Não quero ler.
Não, quero ler.

A presença e a ausência de vírgula estabelecem
relação de oposição entre os pares de frases–
exemplos dos trechos:
A) 2, 3 e 4
B) 1, 3, 4 e 5
C) 2, 5 e 6
D) 1 e 7
E) 1, 4, 5 e 8

Uma vírgula muda tudo. ABI – Associação Brasileira de
Imprensa. 100 anos lutando para que ninguém mude nem uma
vírgula da sua informação. In: Veja, são Paulo: abril, 9 abri.2008
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Questão 52
“ Aqui, ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas
barracas feitas de lona (...) De um lado cunhavam pedra cantando, de outro a quebravam a picareta.
(...) E todo aquele retintim de ferramentas, e o martelar da forja, e o coro daqueles que lá em cima
brocavam a rocha para lançar-lhe fogo e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço como de uma
aldeia alarmada (...)”
AZEVEDO, Aluízio. O Cortiço.São Paulo: Ática, 2009.

Em relação ao texto, seguem as afirmativas ligadas pela conjunção PORQUE.
O texto, que faz parte da estética naturalista, utiliza recursos expressivos de sonoridade, como
onomatopeias, além de explorar sensações.
PORQUE
O Naturalismo procura representar o mais fielmente possível a realidade, privilegiando a captação do
mundo pelos canais sensoriais.
MARQUE:
A)
B)
C)
D)
E)

Se as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
Se as duas são falsas.
Se as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.
Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.

Questão 53
(...)
Quando amamos de verdade o nosso semelhante, nós
nos purificamos e nos tornamos tão puros como recémsaídos do sopro do Criador.
Não conheço a autoria do texto que se segue, mas sem
dúvida, ele é verdadeiro.
“A inteligência sem amor te faz prepotente.
A humildade sem amor te faz hipócrita.
A pobreza sem amor te faz orgulhoso.
A justiça sem amor te faz implacável.
A autoridade sem amor te faz tirano.
O trabalho sem amor te faz escravo.
A docilidade sem amor te faz servil.
O êxito sem amor te faz arrogante.
A política sem amor te faz egoísta.
A riqueza sem amor te faz avaro.
A oração sem amor te faz falso.
A lei sem amor te faz perverso.
A beleza sem amor te faz fútil.
A fé sem amor te faz fanático.
A cruz sem amor se converte em tortura.
A vida sem amor não tem sentido.”

No texto reproduzido pela autora, as
expressões que se repetem – “sem amor” e “te
faz” – transmitem noções, respectivamente,
de:
A)
B)
C)
D)
E)

companhia e gradação
origem e início de processo
ausência e mudança de estado
inclusão e depreciação
modo e simultaneidade

Maria Luíza Silveira Teles (presidente da
Academia Montes-clarense de Letras)
(Jornal de Notícias – 1,2/5/2016)
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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

If pollution doesn’t ruin Brazil’s Olympics, will the political drama?

Sergio Moraes Reuters

RIO DE JANEIRO, Brazil — Come to Brazil! Land of Zika, political chaos, spiking inflation, a
plummeting economy, and riotous protests.
It has not exactly been a great marketing campaign for South America’s largest country, which will host
the summer Olympic Games in just four months. And after the recent political circus, those planning to
attend the games could be forgiven for wondering if Brazil is about to fall apart at the seams.
Brazil’s president, Dilma Rousseff, is in increasing danger of being impeached. Her attempt to install her
predecessor, Luiz Inacio Lula da Silva, in her cabinet was blocked by a judge, who says it’s an illegal
attempt to protect the former leader from criminal investigations. Dozens of the nation’s top politicians
and businessmen are being investigated or have been arrested or jailed. Meanwhile, the health care system
is under strain as physicians study birth defect cases that may be linked to the Zika virus. It’s a real mess.
But there’s no need to panic. Despite the multiple crises raining down on the country, its key institutions
— the political system, military and economy — should survive intact and could even emerge stronger,
say several analysts who watch the world’s fifth most populous country.
( http://www.globalpost.com/articles )

The following sentence: ”Despite the multiple crisis raining down on the country, its key institutions
should survive intact and could emerge even stronger.”, can be rephrased as:
A) Multiple crises have been raining down on the country. Thus, its key institutions should survive
intact and could even emerge stronger.
B) Multiple crises have been raining down on the country. Therefore its key institutions should survive
intact and could even emerge stronger.
C) Multiple crises have been raining down on the country. In addition to it, its key institutions should
survive intact and could even emerge stronger.
D) Multiple crises have been raining down on the country, while its key institutions should survive
intact and could even emerge stronger.
E) Multiple crises have been raining down on the country. Nevertheless its key institutions should
survive intact and could even emerge stronger.
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Questão 55

Corruption
Corruption is drawing a lot of attention worldwide. The paper surveys and discusses issues
related to the causes, consequences, and scope of corruption and possible corrective actions. It
emphasizes the costs of corruption in terms of economic growth. It also emphasizes that the fight
against corruption may be costly and cannot be independent from the reform of the state. If certain
reforms are not made, corruption is likely to continue to be a problem regardless of actions directly
aimed at curtailing it.
(https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/wp9863.pdf)

In the abstract above, there are the following ideas
A) In spite of emphasizing the costs of corruption in terms of economic growth, it emphasizes that the
fight against corruption might cost little.
B) In addition to emphasizing the costs of corruption in terms of economic growth, it also emphasizes
that the struggle against corruption may be reasonable.
C) It emphasizes the costs of corruption in terms of economic growth. Moreover, it also highlights that
the fight against corruption may not be cheap.
D) It emphasizes the costs of corruption in terms of economic growth. However, it does not emphasize
that the fight against corruption may not cost much.
E) It neither emphasizes the costs of corruption in terms of economic growth nor it highlights that the
fight against corruption may be expensive.
Questão 56

http://www.thecomicstrips.com

From the comic strip above, it is understood that if:
A)
B)
C)
D)
E)

the judge were incorruptible, the man wouldn´t be released.
the cop were corruptible, it wouldn´t interfere in the man´s release.
the man weren´t released, the judge would be corruptible.
the person were released, it would have a lot to do with the cop.
the defendant were released, it would be a nightmare for him.
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Questão 57

The SuperMoro
“The judge, or SuperMoro as he is being referred to by Brazilians, has reignited the flames of a former
Brazilian tradition: lynching,” one critic, Eliane Brum, wrote in a newspaper commentary.
Legal scholars say Mr. Moro belongs to a new generation of worldly, well-educated judges and lawyers
who came of age during the post-dictatorship period, view themselves as beholden to no politician, and
enjoy career protections that empower them to act without fear of reprisal.
A formative lesson for Mr. Moro and others of his generation was Italy’s Clean Hands Operation of the
early 1990s, in which a nationwide corruption probe involving thousands of public figures resulted in a
massive political purge.
Whatever lies ahead in Brazil’s turbulent political season, Mr. Moro’s colleagues don’t expect him to
give in.
“He is not influenced by criticism,” said a person close to Mr. Moro. “It is like he wears a suit of armor.
He is undisturbed.”
http://www.wsj.com/articles

It is stated in the article that Mr. Moro views himself as someone who:
A) feels that revenge doesn’t prevent him from acting, as he feels protected to take sides whenever
politicians claim for it.
B) has no duty to any politician, has career protection which gives him more control over situations
and prevents him from being afraid of retaliation.
C) doesn´t see any reason for worrying about what´s going on with politicians and has fear of revenge
or retaliation of any kind.
D) is not influenced by any politician and whatever happens he feels afraid of being looked down on
by anyone.
E) has nothing to do with politicians, so this leaves much room for wondering about retaliation or for
being afraid of anything.
Questão 58

The Rio Olympics could be the next Victim of Brazil’s Corruption Scandal
The criminal probe, the biggest in Brazil’s history, centers on a cartel of construction companies
who bribed officials and politicians for overpriced public contracts, such as with state oil giant
Petrobras.
Time, World Brazil-March 2016

It is stated in the text that politicians and officials were illegally:
A) convinced by construction companies to assess their service to perform public contracts for much
more money than it was considered suitable.
B) threatened by construction companies to provide service by hiring public contracts which weren´t
much costly due to bribes and corruption.
C) pressured by construction companies to carry out public contracts which were not very expensive
due to corruption and bribes.
D) persuaded by construction companies to hire their service to carry out public contracts for far more
money than it was regarded as right.
E) assessed by construction companies whether they could carry out overpriced public contracts or not
no matter if bribes were offered to them.
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Questão 59

Two dead after Rio de Janeiro bike lane, built ahead of Olympics,
collapses
April 21st -2016

Part of an elevated bike lane built ahead of the Olympic Games collapsed on Thursday, killing at least two people who
were on it when cement gave way and crashed onto the beach below.
Rio is hosting the Summer Games beginning in August and the bike lane was among the projects built in preparation.
While no Olympic event will be held on the path, the collapse will likely add to worries about the country´s readiness
to host the games.
Since its inauguration the path has earned kudos for its spectacular views. But detractors complained it was
dangerous, saying the narrowness of the path made cyclists prime targets for mugging in the weeks after it opened,
local newspapers also featured photos of its speedy deterioration, showing missing handrails and rusting metal parts.
The Associated Press, 2016

The bike path collapse will probably:
A)
B)
C)
D)
E)

lessen the worries about the country`s safety to sponsor the games
raise the worries about appropriate safety for the games that will be held on it.
take away additional worries about the country`s readiness to broadcast the games.
increase the likelihood of the country being suitable to take part in the games.
bring about further concerns about the country being prepared to host the games.

Questão 60

https://www.washingtonpost.com/world

It is inferred from the picture above that the Guanabara Bay is not a suitable place for the 2016 Olympic
racing lanes due to the fact that the:
A)
B)
C)
D)
E)

trash thrown into the bay isn´t likely to cause any harm for its outcome.
sewage dumped into the bay wasn´t totally treated as it was expected.
standard of safety set by the Olympic Board was accomplished in most venues.
lack of rubbish collection might contribute to the success of the event.
overlooking of garbage collection may lead to the athletes´ positive performance.
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ESPANHOL
Questão 54

Archivo personal

La viñeta de Mafalda hace referencia a:
A)
B)
C)
D)
E)

la imposibilidad de salir de vacaciones.
los seudónimos de las vacaciones.
la rebaja de las vacaciones.
los precios de las vacaciones.
la veracidad de las vacaciones.

Questão 55
Bloquean servicio de WhatsApp en Brasil
El popular servicio de mensajería instantánea WhatsApp dejó de
funcionar el lunes en Brasil, luego de que un juez estatal ordenó que se
bloqueara a nivel nacional por 72 horas a causa de una disputa legal
sobre la información de sus usuarios. Los aproximadamente 100
millones de usuarios brasileños de WhatsApp repentinamente se
encontraron incapacitados para enviar o recibir mensajes desde las
primeras horas de la tarde del lunes, luego de que Marcel Maia
Montalvao, el juez en el pequeño y remoto estado nororiental de Sergipe,
ordenara la suspensión del servicio.
Disponible en: http://www.elnuevodia.com/noticias/internacionales mai 2016.

Sobre los términos “luego de ” y “a causa de”, siguen las siguientes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

Uno expresa idea de tiempo y el otro de explicación.
Comparten respectivamente la idea de conformidad.
Están correlacionados a la idea de contraposición.
Uno expresa idea de motivo y el otro de finalidad.

Es correcto lo que se afirma en solamente:
A)
B)
C)
D)
E)

I
I y II
IV
III
II y III
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Questão 56
La película la integran seis historias con personajes distintos y sin relación entre sí, pero atrapados
todos en una situación límite, o en una circunstancia que se escapa de sus manos y que no consiguen
controlar.

Lo salvaje es uno de esos conceptos amplios, abultados, llenos de ramificaciones. Como confirma la
RAE, el término salvaje puede tener, tiene, diversos significados; muchos de ellos, conectados entre sí, a
menudo sinuosos, pero que poseen matices particulares. Varios de esos significados nos asaltan al ver Relatos
salvajes, la espléndida película argentina dirigida por Damián Szifrón.
Disponible en: <http://www.granadahoy.com/article/opinion/1888097/relatos/salvajes.html> Adaptado 2016.

En el texto, el término a menudo expresa idea de:
A)
B)
C)
D)
E)

afirmación
proximidad
inclusión
intensidad
tiempo

Questão 57
Espíritu Pre-olímpico
No existe evento alguno en el planeta que tenga mayor relevancia que los Juegos Olímpicos.
Desde que tuvo lugar la primera olimpiada de la era moderna en 1896, con tres excepciones durante
la Primera y Segunda Guerra Mundial, cada cuatro años se reúnen los atletas mejor preparados de
todos los rincones de la tierra con el objeto de competir y ganar la máxima presea a la que cualquier
deportista pueda aspirar: la medalla olímpica de oro. Es esa característica cualitativa de las olimpiadas
lo que las convierte, también, en un espectáculo cuya transmisión televisiva constituye un objeto
preciado, altamente codiciado, por la garantía de patrocinios ligados a un sinfín de marcas y signos
comerciales que aprovechan el cautiverio del televidente.
Disponible: http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/espiritu-pre-olimpicoa.html mai 2016.

En el texto, la expresión “con el objeto de” expresa idea de:
A)
B)
C)
D)
E)

Conclusión
Modo
Finalidad
Explicación
Conformidad
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Questão 58

http://noticiasrepublicadominicana.blogspot.com.br/2014_02_12_archive.html

Sobre el cómic, es correcto decir que:
A)
B)
C)
D)
E)

incrementa medidas de control de la seguridad urbana.
expone la creciente impunidad de las leyes penales.
evalúa los derechos y deberes de los delincuentes.
censura los que no promueven la justicia contra la barbarie.
alerta a todos sobre los delitos que uno puede cometer.

Questão 59
Sobre los textos, se hacen las seguientes
afirmaivas:
I.
II.
III.
IV.

La intolerancia religiosa es la mayor causa
de la emigración en África.
Hay presencia de intertextualidad.
La vida de los inmigrantes es deshumana y
caótica.
Hay presencia de terroristas entre los
inmigrantes que llegan em Europa.

Sólo son correctas las asertivas:
A) II y IV.
B) II y III.

C) III y IV.
D) I y III.
E) I y II.

Fonte: Jovcho Savov’s Aegean Guernica
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Questão 60

Sobre el texto, se hacen las seguientes afirmativas:
I. Síntomas es un ejemplo de palabra heterotónica.
II. El zika es una palabra heterogenérica.
III. El virus es una palabra aguda.
IV. “... vacuna NI tratamiento...” = expresa exclusión.
Sólo son correctas las asertivas:
A)
B)
C)
D)
E)

I y III.
II y III.
I y IV.
I y II.
II y IV.
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REDAÇÃO

Instruções:
1. A redação tem o valor de 15 pontos.
2. O texto produzido deve conter, no mínimo, 18(dezoito) e, no máximo, 23 (vinte e três) linhas.
3. Textos / fragmentos / citações / comentários de referência na elaboração da proposta – caso
houver – NÃO deverão constar (como cópia ou menção) da Redação produzida pelo candidato.
4. Não é necessário dar título à redação.
5. O espaço destinado à versão definitiva da redação não pode conter qualquer forma de
identificação do candidato.
6. 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
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
A leitura dos fragmentos a seguir deverá cumprir unicamente a função de estímulo gerador de ideias
para seu trabalho. Atente para o item 3 das instruções.

EU VI O BRASIL

NA TV
População é apresentada aos deputados federais
durante a votação do impeachment e fica assustada
com o baixo nível dos parlamentares, que nada mais
são do que um retrato do País.

A cada deputado chamado a votar,
mais
a
população
ficava
estarrecida com o baixo nível dos
representantes do povo – a
maioria, ilustres desconhecidos. Ao
fim da votação, (...), a plateia,
extenuada, conheceu um novo
Brasil. E o retrato que se viu não
era nada bonito.

Vaias às mulheres, placas com os
dizeres “tchau, querida”, cusparada
de Jean Willys (PSOL-RJ) em Jair
Bolsonaro (PP-RJ) e distribuição de
ofensas foram outras das situações
absurdas vistas pelos eleitores que
fizeram com que a votação
parecesse qualquer coisa, menos
algo sério.

Mas se foram os próprios eleitores que colocaram
esses parlamentares na Câmara, por que tantos
brasileiros se assustaram com o que viram?

A culpa por um parlamento tão despreparado é também,
portanto, dos próprios parlamentares e seus partidos, que
não têm consciência política nem buscam renovação.

Se por um lado há muito o que se lamentar, por outro é
possível vislumbrar um futuro de participação ativa dos
brasileiros na política.
(Revista ISTOÉ – 27/4/2016 – págs. 58 a 61)

Redija um texto DISSERTATIVO desenvolvendo o seguinte tema:

A responsabilidade do cidadão no resgate da dignidade da representatividade
política brasileira.
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