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Seja bem-vindo! As FIPMoc desejam-lhe tranquilidade e sucesso nesta prova.
INFORMAÇÕES:
1) Tempo total desta prova: 4h 30min
 Início previsto: 13h30min

Término previsto: 18h

2) Este caderno contém 60 questões de múltipla escolha (considere apenas SUA OPÇÃO de
LÍNGUA ESTRANGEIRA).
3) MARQUE NO GABARITO A COR DE SEU CADERNO DE PROVAS.
4) Na folha de respostas (definitiva):
 Não dobre nem amasse a folha.
 Confira seu nome e número de inscrição.
 As questões numeradas de 54 a 60 são de Língua Estrangeira; confira sua opção de

 CURSO e de LÍNGUA ESTRANGEIRA (faça somente a prova indicada em sua opção);
em caso de divergência, reclame imediatamente.
 SSINALE 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.
 Em caso de engano, use borracha macia, limpando totalmente a opção anteriormente
assinalada.
5) O fiscal autorizará a saída do candidato:
 02 horas após o início da prova sem o caderno (aguardar o sinal).

 Será permitida a saída do candidato com o caderno de prova, a
partir das 17h e 30 min.
6) APÓS A ENTREGA DA FOLHA DE RESPOSTAS, você 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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Questão 01

Mafalda

Os fatores que importam para Susanita correspondem, na ESTRUTURA DA ORAÇÃO, aos seguintes
termos:
A) Sujeito, Predicado, Adjunto Adnominal, Adjunto Adverbial de Tempo e Aposto.
B) Objeto Direto, Objeto Indireto, Predicado, Predicativo e Complemento Nominal.
C) Predicado, Sujeito, Adjunto Adverbial de Modo, Adjunto Adverbial de Tempo e Adjunto
Adverbial de Causa.
D) Vocativo, Sujeito, Aposto, Adjunto Adverbial de Modo e Predicativo.
E) Adjunto Adverbial de Lugar, Agente da Passiva, Adjunto Adnominal, Adjunto Adnominal,
Adjunto Adnominal.
Questão 02

(Istoé – 1-4-2015)

Sobre elementos constituintes desse texto, afirma-se:
I. A semântica do título antecipa o caráter positivo, para o Brasil, da informação que o “lead” e o
gráfico veiculam.
II. A expressão “frente ao”, no “lead”, estabelece uma relação de comparação.
III. A flexão em que se encontra o verbo “conferir” indica que o autor está-se comunicando
diretamente com o leitor.
É correto o que se afirma em:
A) II e III somente
B) I, II e III
C) II somente

D) III somente
E) I e II somente
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Questão 03
Um portal feito para educadores está estimulando a exibição de curta-metragens brasileiros
em sala de aula. O Curta Na Escola reúne vídeos feitos por brasileiros que podem ser aplicados
ao ensino de crianças e adolescentes.
(Jornal “GAZETA NORTE MINEIRA” – 7,8/2/2015)

A análise linguística adequada é:
A) As duas ocorrências do vocábulo “brasileiros” correspondem, morfologicamente, à mesma classe
de palavras.
B) Os vocábulos “crianças” e “adolescentes” são substantivos biformes, quanto ao gênero.
C) As três palavras acentuadas graficamente observam a mesma regra.
D) O substantivo composto plural “curta-metragens” dever ser corrigido para “curtas-metragens”.
E) A primeira ocorrência do vocábulo “brasileiros” deveria estar no feminino, a fim de estabelecer-se
a correta concordância.
Questão 04
PINGAFOGO
 O Congresso aprovou o projeto que aumenta o salário
mínimo para R$ 3 mil e ele já vale a partir de hoje.
(...)
 O Ministério da Saúde divulgou comunicado garantindo
que a dengue, inclusive a hemorrágica, foi erradicada de
norte a sul do país.
(...)
 A Operação Lava-Jato, realizada pela Polícia Federal na
Petrobras, anunciou que recuperou todo o dinheiro que
corruptos ganharam em negócios com a empresa.
(...)
 Todas essas boas notícias foram divulgadas ontem. Pena
que era 1º de abril.
 Primeiro de Abril! Primeiro de Abril...
(Estado de Minas – 2.4.2015)

Primeiro de Abril. S.m. Trote que se costuma passar no dia 1º de abril. [Pl.: primeiros de abril] v
(Dicionário AURÉLIO da Língua Portuguesa)

Trote. S.m. (...) 4. Por ext. Caçoada, zombaria, troça (...)
(Dicionário AURÉLIO da Língua Portuguesa)

As definições dos verbetes de dicionário dão suporte à intenção do autor do texto jornalístico, que é:
A) sugerir aos órgãos competentes medidas legais eficazes para solucionar mazelas sociais já
denunciadas.
B) surpreender o leitor com o efeito satírico da quebra de expectativa em relação aos fatos noticiados.
C) transmitir, de forma humorística, notícias positivas sobre o país, afastando o pessimismo até então
reinante.
D) condenar vigorosamente o descaso governamental com a população, sem fazer uso de violência.
E) ridicularizar promessas não cumpridas pelo governo, mediante a criação e disseminação de
factoides.
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Questão 05

Elas funcionam como nós
Pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém
analisaram o material genético das abelhas e descobriram
que o seu relógio biológico é semelhante ao dos humanos.
Guy Bloch, coordenador do grupo, garante que as abelhas
calculam o tempo de retorno a uma flor de forma idêntica
à que os humanos se condicionam para dormir no mesmo
horário.
(Istoé – 1º/11/2006)

A análise linguística adequada é:
A) O único e duplo uso de vírgulas justifica-se pela regra que prevê o isolamento do vocativo.
B) Os pronomes pessoais “ELAS” e “NÓS” funcionam como catafóricos cuja compreensão remete,
respectivamente, a “as abelhas” e “os humanos”.
C) Os termos “ao dos humanos” e “a uma flor” exercem a mesma função sintática de objeto indireto.
D) As três ocorrências da palavra QUE correspondem à classe de palavra denominada conjunção
coordenativa explicativa.
E) Todos os verbos classificam-se morfologicamente como regulares.
Questão 06

CLÁUDIO MARZO *
1940/2015
* Ator que, em uma novela de televisão, fez um
personagem excêntrico denominado o “Veio do
rio”. Faleceu recentemente

(Estado de Minas – 27.3.2015)

A mensagem dessa charge explora o recurso semântico de palavras:
A)
B)
C)
D)
E)

homônimas
parônimas
sinônimas
antônimas
polissêmicas
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Questão 07

A crítica dessa charge ressalta, de forma humorística, uma questão de:
A) conscientização
B) alienação
C) solidariedade

D) consonância
E) incoerência

Questão 08
Solitário
Augusto dos Anjos
Como um fantasma que se refugia
Na solidão da natureza morta,
Por trás dos ermos túmulos, um dia,
Eu fui refugiar-me à tua porta!
Fazia frio e o frio que fazia
Não era esse que a carne nos contorta...
Cortava assim como em carniçaria
O aço das facas incisivas corta!
Mas tu não vieste ver minha Desgraça!
E eu saí, como quem tudo repele,
- Velho caixão a carregar destroços Levando apenas na tumba carcaça
O pergaminho singular da pele
E o chocalho fatídico dos ossos!

O poema apresenta as seguintes marcas parnasianas e simbolistas, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

linguagem antilírica e vocabulário científico.
ceticismo e visão determinista do mundo.
jogos de palavras e expressões do cotidiano.
apuro formal e angústia existencial.
expressões poéticas e signos abstratos.
CADERNO DE PROVA - 2 º Vestibular/2015 – Prova 30/05/2015 - FIPMoc – Tipo 2 - Branco

8

Questão 09

O Miranda mandou logo levantar o muro.
Nada! Aquele demônio era capaz de invadir-lhe a casa até a sala de visitas!
E os quartos do cortiço pararam enfim de encontro ao muro do negociante, formando com a
continuação da casa deste um grande quadrilongo, espécie de pátio de quartel, onde podia formar
um batalhão. Noventa e cinco casinhas comportou a imensa estalagem.
Prontas, João Romão mandou levantar na frente, nas vinte braças que separavam a venda do
sobrado do Miranda, um grosso muro de dez palmos de altura, coroado de cacos de vidro e fundos
de garrafa, e com um grande portão no centro, onde se dependurou uma lanterna de vidraças
vermelhas, por cima de uma tabuleta amarela, em que se lia o seguinte, escrito a tinta encarnada e
sem ortografia:
“Estalagem de São Romão. Alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras”.
As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia; tudo pago adiantado.
O preço de cada tina, metendo a água, quinhentos réis; sabão à parte. As moradoras do cortiço
tinham preferência e não pagavam nada para lavar. (...)
E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, com as suas cercas de
varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de três e quatro palmos, que apareciam
como manchas alegres por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o revérbero das claras
barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de lavar. E os gotejantes jiraus,
cobertos de roupa molhada, cintilavam ao sol, que nem lagos de metal branco.
E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a
esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali
mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco.
O Cortiço, Aluísio Azevedo

Sobre o fragmento, seguem as afirmativas:
I. O relato é objetivo, mantém uma postura racional em relação aos fatos.
II. O texto apresenta o discurso indireto livre, uma vez que o narrador incorpora a voz do
personagem.
III. O texto apresenta características do realismo, sobretudo pela descrição fotográfica.
IV. Os verbos “minhocar”, “esfervilhar” e “brotar” tratam com sutileza e elegância o crescimento da
população no lugar.
Está correto apenas o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III
I e II
II, III e IV
I, III e IV
II e III
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Questão 10
Última flor do Lácio, inculta e bela,
És, a um tempo, esplendor e sepultura:
Ouro nativo, que na ganga impura
A bruta mina entre os cascalhos vela...
Amo-te assim, desconhecida e obscura.
Tuba de alto clangor, lira singela,
Que tens o trom e o silvo da procela,
E o arrolo da saudade e da ternura!
Amo o teu viço agreste e o teu aroma
De virgens selvas e de oceano largo!
Amo-te, ó rude e doloroso idioma,
Em que da voz materna ouvi: "meu filho!",
E em que Camões chorou, no exílio amargo,
O gênio sem ventura e o amor sem brilho!
Olavo Bilac

A propósito desse poema, seguem as afirmativas:
I. O tema consiste numa expressão clara de valorização da língua portuguesa.
II. O substantivo Lácio refere-se à região onde nasceu o latim.
III. O eu-lírico refere-se à língua portuguesa como um idioma de fácil aprendizado.
IV. O termo “inculta” refere-se ao fato de o português ter-se originado do latim vulgar.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
A) I, III e IV
B) I e II
C) I, II e III
D) I e III
E) I, II e IV
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Questão 11
Amor é um fogo que arde sem se ver
Luís Vaz de Camões

Amor é um fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói, e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer.
É um não querer mais que bem querer;
É um andar solitário entre a gente;
É nunca contentar-se de contente;
É um cuidar que ganha em se perder;
É querer estar preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É ter com quem nos mata, lealdade.
Mas como causar pode seu favor
Nos corações humanos amizade,
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?

O poema é constituído principalmente pela seguinte figura de estilo:
A)
B)
C)
D)
E)

Antítese
Gradação
Paradoxo
Hipérbole
Metonímia

Questão 12
Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul - Focem
Aporte de recursos (%)
Acesso aos recursos (%)
Brasil
70
Paraguai
48
Argentina
27
Uruguai
32
Uruguai
2
Brasil
10
Paraguai
1
Argentina
10
Fonte: Revista Conjuntura Econômica – Maio/14, pág. 43

As informações acima confirmam que, nos acordos do MERCOSUL:
A)
B)
C)
D)
E)

o Brasil e a Argentina recebem percentual de recursos maior que o do Uruguai e o do Paraguai.
o Brasil contribui mais do que os demais parceiros para o projeto de integração.
a Argentina é o 2º maior no aporte e utiliza o maior percentual no acesso.
o Paraguai e o Uruguai têm pouco acesso aos recursos e contribuem com alto percentual de aporte.
o Uruguai tem situação muito diferente da do Paraguai quanto aos recursos.
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Questão 13

Revista Carta Capital – 11/03/2015

A figura evidencia que:
A)
B)
C)
D)
E)

Os usuários enfrentam estradas boas com pedágios elevadíssimos.
As rodovias com tarifas baixas muitas vezes são intransitáveis.
O modelo utilizado nas tarifas dos pedágios é uniforme.
As disparidades nas tarifas são justificadas pelo tipo de concessão.
O pedágio reduz a velocidade em alguns trechos das rodovias.

Questão 14
AROEIRA

PARLAMENTO TERCEIRIZADO
Já vi que
perdeu outra
na Câmara.

É, perdi... Será
que dá pra
você se virar
no Senado
sozinha?

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

instâncias do Poder Legislativo
relações entre o Poder Executivo e o Judiciário
setores do Poder Executivo
divergências entre os Poderes Judiciário e Legislativo
acordos entre os três poderes
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Questão 15

Revista Conjuntura Econômica – Nov/15, pág. 24

Da análise do gráfico, infere-se que:
A)
B)
C)
D)
E)

a taxa média de crescimento populacional tem aumentado.
a expectativa de vida diminui com a redução da taxa de natalidade.
a população brasileira está envelhecendo mais rapidamente.
a curva demográfica está invertida, com nítido acréscimo de população.
a tendência é que a população cresça cada vez mais no futuro.

Questão 16

Lixão pontocom
Na capital de Gana acumulam-se os detritos tecnológicos
do mundo rico
Por Kauê Lopes, de Accra
DOZE MIL quilômetros separam Acra, a capital de Gana, do Vale do Silício,
Califórnia, Estados Unidos, centro da revolução tecnológica do século XXI. Há, no
entanto, outra distância maior do que a geográfica. Acra e o Vale do Silício estão no
extremo de um ciclo de vida. Computadores, tablets e celulares nascem da cabeça de
nerds sob o sol californiano e morrem e são decompostos no distrito de
Agbogbloshie, periferia africana.
Carta Capital – 25 de março de 2015

A região onde ocorre o problema denunciado, situa-se:
A)
B)
C)
D)
E)

no extremo oriental da América do Sul.
na parte oriental da Ásia.
no centro da América do Norte.
na parte meridional da América Central.
na costa ocidental da África.
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Questão 17
Vozes D’ÁFRICA
Castro Alves

Deus! Ó Deus! Onde está que não
[respondes?
Em que mundo, em qu’estrela tu
[t’escondes
Embuçado nos céus?
Há dois mil anos te mandei meu grito,
[infinito...

Onde estás, Senhor Deus?...
(...)
(Jornal “Estado de Minas” – 20.1.2015)

A charge e o poema fazem referência ao continente, considerado o:
A)
B)
C)
D)
E)

mais antigo, do ponto de vista da história geológica.
menos populoso, devido à presença de grandes desertos.
mais distante das áreas desenvolvidas, no mundo contemporâneo.
mais atrasado, em decorrência do processo de colonização.
mais pobre, devido à inexistência de recursos minerais.

Questão 18

ESTRANGEIROS FORMALMENTE EMPREGADOS
Principais destinos
São Paulo
2011
2012
2013

Rio de
Janeiro
9.408
11.022
11.964

27.515
33.172
38.293

Paraná
2.697
3.890
6.544

Santa
Catarina
1.147
1.875
4.376

Mato
Grosso
712
892
1.573

Total
Brasil
79.578
94.688
120.056

Maiores Variações
Haiti
2011
2013

814
14.579

Peru

Colômbia

1.019
2.876

496
1.366

Bolívia
5.835
9.478

Coreia
do Sul
723
1.182

África
(exceto Angola)
1.148
2.963

Fonte: Obmigra./ Revista Conjuntura Econômica – Março/2015, pág. 26

Sobre os dados acima, são apresentadas algumas assertivas:
I. Os estados do Sul do Brasil foram os que mais empregaram estrangeiros nos últimos anos.
II. A Colômbia foi o país que apresentou maior variação de imigrantes formalmente empregados.
III. Houve aumento de estrangeiros no mercado de trabalho no Brasil nos últimos anos.
É correto apenas o que se afirma em:
A) III
B) II
C) I

D) I e III
E) II e III
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Questão 19
“Foi a ascensão das classes sociais urbanas, com a deposição do governo Washington Luís, em
1930, que criou novas condições sociais e políticas para a conversão do Estado Oligárquico em
Estado Burguês. Esse foi o contexto em que o Governo Getúlio Vargas, nos anos de 1930 – 1945,
passou a pôr em prática novas diretrizes políticas quanto às relações entre assalariados e
empregadores”.
Fonte: IANNI, Octávio – Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930 – 1970).
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1877, p.34

A partir da configuração histórica acima, conclui-se que:
A) os propósitos únicos de uma classe trabalhadora em formação eram atendidos pelo Estado Burguês
de Vargas.
B) as diretrizes políticas passaram a nortear o governo Vargas, favorecendo a regulamentação entre as
classes patronais e os trabalhadores.
C) a busca da harmonia social caracterizada pelo fortalecimento do Estado era ainda encontrada na
República Oligárquica.
D) a valorização dos operários, objetivando dar-lhes oportunidade de alcançar o poder marcou o
período de 1930 – 1945.
E) a questão trabalhista jamais foi preocupação de Vargas, embora ele tenha sido eleito por grupos
ligados a sindicatos.

Questão 20
Esta noite, mais uma vez lembramos que os Estados Unidos podem fazer tudo o que se determinarem a
fazer. Essa é a história de nossa história, seja a busca da prosperidade para o nosso povo, ou a luta pela
igualdade de nossos cidadãos; nosso compromisso é lutar pelos nossos valores no exterior, e nosso sacrifício
é fazer do mundo um lugar mais seguro. Deixem-nos lembrar de que podemos fazer tais coisas não apenas
por riqueza e poder, mas pelo que somos: uma nação, sob um Deus, com liberdade e justiça para todos.
(Discurso proferido pelo presidente americano Barack Obama, por ocasião da morte de
Osama bin Laden)
Fonte: http://megaarquivo.com - Acesso em 29/03/2015 – Adaptado

O discurso utiliza elementos:
A) da Doutrina Monroe.
B) do Corolário Platt.
C) do Manifesto de Ostende.

D) da Emenda Platt.
E) do Destino Manifesto.

Questão 21
“Vossos carneiros (...) normalmente tão mansos, tão fáceis de alimentar com pouca coisa, ei-los
transformados, dizem-me, em animais tão vorazes e ferozes que devoram até mesmo os homens, devastando
e despovoando os campos, as granjas, as aldeias. Com efeito, em todas as regiões do reino, onde se encontra
a lã mais fina e, portanto, a mais cara, os nobres e os ricos (...) não deixam mais nenhum lugar para o
cultivo, acabam com as granjas, destroem as aldeias (...)”
Fonte: MORUS, Tomás. Utopia. Porto Alegre: L & PM, 1983, p.37

No texto, o autor denuncia:
A)
B)
C)
D)
E)

o episódio do Grande Medo
as Jacqueries
as revoluções comunais
a ação dos Diggers no campo
o processo dos Cercamentos
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Questão 22
“E o pior é que a maior parte do ouro, que se tira das minas, passa em pó e em moedas para os
reinos estranhos... salva o que se gasta em cordões, arrecadadas e outros brincos, dos quais se veem
hoje carregadas as mulatas do mau viver (...)”
Fonte: Antonil apud Mendes Jr, v.1, p.213.

A partir do texto e de conhecimentos sobre o Brasil Colônia, são apresentada as seguintes afirmações:
I.
II.
III.

O autor deixa transparecer o preconceito social e racial que pesava sobre a mulher não
branca.
Os “reinos estranhos” mencionados são a França e a Bélgica, que possuíam fortes laços
mercantis com Portugal.
As mulatas foram fruto da miscigenação de índios e negros e eram reconhecidas socialmente.

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

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

QUESTÃO 23

Texto 1:
(...) o eleitor seria apático; a democracia de partidos conduziria à desordem, a independência do
Poder Judiciário acabaria em injustiça e ineficiência; e que apenas o Poder Executivo, centralizado
em Getúlio Vargas, seria capaz de dar racionalidade imparcial ao Estado, pois Vargas teria
providencial intuição do bem e da verdade, além de ser um gênio político (...)
Fonte: CAMPOS, F. O Estado Nacional. Rio de Janeiro. José Olympio, 1982 (Adaptado)

Texto 2
(...) o golpe de 64 foi uma imposição popular. A história está aí. Quem fala em ditadura militar não
quer ler a História. (...) graças aos militares, hoje gozamos de democracia.
Deputado Federal Jair Bolsonaro
Fonte: Disponível em: http:// www.ebc.notíciaspolíticas.com.br – Acesso em 29 de março de 2015.

Os dois textos:
A) evidenciam o papel do povo nos processos de instalação de ditaduras.
B) consideram as ditaduras como elemento de integração do capitalismo brasileiro ao internacional.
C) justificam a necessidade de ditaduras, ainda que em contextos diferentes
D) apresentam opiniões divergentes a respeito de ditaduras.
E) comparam os aspectos sociais resultantes de ditaduras.
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QUESTÃO 24
“É horrendo, irmãos, que vocês estendam a mão rapace contra outros cristãos. Mas é um bem
singular vibrar a espada contra os sarracenos infiéis.”
(Papa Urbano II, Concílio de Clermont, 1905)
Fonte: VEIGA, A. História Geral – São Paulo – Moderna, 2001.

“Os esforços devem ser concentrados para destruir, combater e matar o inimigo até que, por graça
de Deus, será completamente derrotado.”
(Osama bin Laden, declaração de guerra contra os americanos, 1996)
Fonte: http://Capital – Acesso 30/03/2015

Nos textos, os autores:
A)
B)
C)
D)
E)

defendem a expansão da mesma religião, embora em contextos históricos diferentes.
evidenciam duas realidades mal sucedidas, não resultando em retomada de terras e fiéis.
apontam particularismo de lideranças cristãs e muçulmanas sem apoio de suas religiões.
utilizam a fé como justificativa para a violência e guerras religiosas.
defendem a expansão de suas religiões sobre a América.

QUESTÃO 25

Fonte: Disponível em: http:// www.otempo.com.br.
Acesso em 06 de abril de 2015

A charge ironiza:
A) o envolvimento da Polícia Federal nas questões ambientais, descaracterizando o seu principal
papel.
B) a escassez de água em São Paulo e os escândalos envolvendo uma das mais importantes estatais
brasileira.
C) o desperdício de água e a falta de conscientização de parte da população em relação ao problema.
D) a falta de ética dos políticos brasileiros que se envolveram em atos de corrupção ligados à
Petrobras.
E) a operação “Lava Jato” da Polícia Federal com o intuito de investigar denúncias ligadas à
Petrobras e à SABESP.
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QUESTÃO 26
Uma empreiteira vai construir um edifício na região central da cidade. O terreno que será utilizado é
retangular e possui as seguintes dimensões: 414m x 216m. Antes do início da obra, o terreno precisa
ser totalmente cercado, utilizando-se, para isso, diversas hastes metálicas. Será colocada uma haste
em cada vértice do terreno, e as outras hastes serão separadas por uma mesma distância umas das
outras, conforme mostra a figura:

A quantidade mínima de hastes metálicas utilizadas para cercar o terreno será:
A)
B)
C)
D)
E)

48
18
70
56
64

QUESTÃO 27
Para decorar sua nova casa, Francisco resolveu fazer um mosaico. Ele cortou um quadrado de 2m
de lado em um vidro fosco. Para efetuar a pintura, ele uniu os pontos médios dos lados do quadrado
cortado, formando um novo quadrado e, assim, sucessivamente, conforme mostra a figura:

...

Por curiosidade, Francisco resolveu somar as áreas de todos os quadrados possíveis.
O limite da soma, em m2, encontrado por Francisco é igual a:
A)
B)
C)
D)
E)

8
4
6
12
10
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QUESTÃO 28
Uma hora após nascer, o sol emite um feixe de raios luminosos que atinge a superfície de um
reservatório de água (idealmente plano e polido), conforme mostra a figura:

Os ângulos α e β formados pelo feixe são suplementares, e o menor corresponde a 40% do maior.
Nas condições apresentadas, o ângulo α mede, aproximadamente,
A)
B)
C)
D)
E)

43º
47º
63º
59º
51º

QUESTÃO 29
Numa colônia de férias, cinco meninos comeram um alimento contaminado com a bactéria
Salmonella. O Ministério da Saúde adverte que, uma vez em contato com essa bactéria, a
2
probabilidade de que uma criança manifeste problemas intestinais é de .
3
A probabilidade de manifestação de problemas intestinais em, no máximo, um menino que comeu do
referido alimento contaminado é de:

A)

40
243

B)

28
243

C)

32
243

D)

11
243

E)

51
243
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QUESTÃO 30
No site oficial da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, estava destacado o seguinte
anúncio:
ANEEL DEFINE REAJUSTE DAS TARIFAS DA CEMIG
A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL definiu nesta segunda-feira (07/04) o índice
médio de 16% para o reajuste das tarifas de energia elétrica da Companhia Energética de Minas
Gerais, que passa a vigorar a partir desta terça-feira (08/04).
Há quem acredite que a CEMIG possa reverter a situação, e a conta passe a custar o mesmo valor de
antes do referido reajuste.
Para isso, deve ser dado um desconto de:
A)
B)
C)
D)
E)

16,2%
15,4%
11,6%
13,8%
12,3%

QUESTÃO 31
Um corretor está vendendo salas comerciais quadradas, ainda na planta. O interessado poderá
escolher entre quatro tamanhos disponíveis, conforme mostra a figura:

A sala A tem16 metros de perímetro e a sala B, 24 metros.
O metro quadrado de qualquer uma das salas está sendo comercializado pelo corretor por
R$1.440,00.
Uma pessoa que desejar adquirir uma sala como a mostrada em D deverá desembolsar o montante de:
A) R$368.640,00
B) R$207.360,00
C) R$285.120,00
D) R$420.480,00
E) R$312.620,00

CADERNO DE PROVA - 2 º Vestibular/2015 – Prova 30/05/2015 - FIPMoc – Tipo 2 - Branco

20

QUESTÃO 32
Um artesão apresenta diversos porta-joias em seu mostruário. Um deles tem o formato de um
paralelepípedo retângulo. Em suas especificações, aparecem os seguintes dados:
- Dimensões: 15cm de comprimento por 8cm de largura, por 6cm de altura.
- Material: madeira de araucária e verniz sintético na superfície superior e nas superfícies
laterais.
Pelo verniz sintético para cobrir uma superfície de 1 m², o artesão gasta R$30,00.
O custo para envernizar um desses porta-joias é de, aproximadamente,
A)
B)
C)
D)
E)

R$12,00
R$1,20
R$0,12
R$0,012
R$120,00

QUESTÃO 33
No projeto de um elevador para um edifício de poucos andares, consta que: ele deve suportar uma
carga máxima de quatro pessoas de 75 kg cada uma; a massa da caixa do elevador é de 100 kg; e, no
início do movimento, haverá uma aceleração constante de 3 m/s². (Dado: g = 10 m/s²)
O módulo da tração máxima que o cabo deverá suportar no início do movimento é de:
A)
B)
C)
D)
E)

2,8kN
4,0kN
1,2kN
3,9kN
5,2kN

QUESTÃO 34
A velocidade de um foguete é alterada no espaço vazio (um vácuo), na medida em que parte de sua
massa é eliminada na forma de gases ejetados. Um foguete no espaço vazio tem velocidade escalar
de 2,0 x 10³ m/s em relação à Terra. Seus motores são ligados, e é ejetada uma quantidade de
combustível correspondente a 1/3 da massa inicial do foguete, em uma direção oposta a seu
movimento, com uma velocidade escalar de 4,0 x 10³ m/s.
A velocidade escalar do foguete em relação à Terra depois que sua massa foi reduzida é de:
A)
B)
C)
D)
E)

5,0 x 10³ m/s
1,0 x 10³ m/s
2,0 x 10³ m/s
3,0 x 10³ m/s
4,0 x 10³ m/s
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QUESTÃO 35

O fluido refrigerante de uma geladeira doméstica popular passa pelas transformações indicadas no
ciclo a seguir. Nesse ciclo, as transformações indicadas pelas letras A e C são adiabáticas,
intercaladas por transformações isobáricas, indicadas pelas letras B e D.
P
B
A

C

D
V
Nos processos de transformação de energia envolvidos no funcionamento da geladeira:
A) o trabalho realizado por ciclo, juntamente com o calor retirado da fonte fria em B, é igual ao calor
rejeitado na fonte quente em D.
B) todo o calor retirado da fonte fria em B é rejeitado na fonte quente em D, sem realização de
trabalho adicional.
C) o calor retirado da fonte fria ocorre no processo A, e o calor rejeitado na fonte quente ocorre no
processo C.
D) todo o trabalho realizado sobre o fluido ou pelo fluido, em cada ciclo, ocorre nos processos B e D.
E) a energia interna do fluido diminui em cada ciclo, ocorrendo, assim, a diminuição da temperatura.
QUESTÃO 36
No setor de vendas de uma imobiliária, foi instalada a maquete de um condomínio. Para simular a
iluminação desse condomínio, foram ligados em série dois tipos de lâmpadas.
A potência dissipada pela lâmpada do tipo 1 é maior que a do tipo 2.
Em relação à lâmpada do tipo1, a do tipo 2 possui:
A)
B)
C)
D)
E)

corrente menor
resistência menor
resistência igual
voltagem maior
voltagem igual
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QUESTÃO 37
Onda eletromagnética emitida por um laser utilizado para corte de materiais.

A luz emitida pelo laser tem maior:
A)
B)
C)
D)
E)

frequência quanto menor for a amplitude do campo magnético.
comprimento de onda  quanto maior for sua frequência de oscilação.
comprimento de onda  quanto menor for a amplitude do campo magnético.
intensidade quanto maior for a amplitude do campo elétrico.
intensidade, quanto maior for sua frequência de oscilação.

QUESTÃO 38

Num salto duplo de paraquedas, o instrutor aciona rapidamente a abertura do equipamento para
que o turista aproveite a descida com segurança.
Durante esse salto, a energia:
A)
B)
C)
D)
E)

mecânica permanece constante, enquanto a energia cinética aumenta.
mecânica diminui, enquanto a energia potencial gravitacional aumenta.
cinética permanece constante, enquanto a energia mecânica diminui.
potencial gravitacional permanece constante, enquanto a energia mecânica diminui.
cinética aumenta, enquanto a energia potencial gravitacional diminui.
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QUESTÃO 39
Um garoto brinca com um barquinho de papel, de massa igual a 50 g, sobre um lago. Ele coloca
sobre o barquinho, sem tocá-lo, uma bolinha de isopor e percebe que o brinquedo passa a andar
com metade de sua velocidade inicial.
A massa da bolinha, em gramas, é:
A)
B)
C)
D)
E)

30
25
50
60
100

QUESTÃO 40
Blister com pílulas anticoncepcionais

As usuárias devem ter conhecimento de que:
A)
B)
C)
D)
E)

as pílulas 1 a 28 possuem doses crescentes de estrógenos e progesterona.
as pílulas 22 a 28 possuem uma dose hormonal maior que o restante das pílulas.
a pílula 28 coincide com o processo ovulatório.
a pílula 1 coincide sempre com o primeiro dia da semana.
no período compreendido entre as pílulas 22 e 28, ocorre o sangramento menstrual.

QUESTÃO 41
Maria, 15 anos, na festa de seu aniversário, não conseguia esconder a emoção e o prazer, por estar
realizando um sonho; por outro lado, tinha medo de que tudo não acontecesse como planejara.
Essas sensações estimularam seu sistema nervoso, e ela sentiu taquicardia, tremores, e respirava
mais rápido.
A glândula estimulada e o hormônio produzido como consequência das sensações de Maria são,
respectivamente:
A) tireoide e adrenalina.
B) tireoide e calcitonina.
C) hipófise e adrenalina.

D) pineal e melatonina
E) suprarrenal e adrenalina.
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QUESTÃO 42
No Brasil, a deficiência de vitamina A é um problema de saúde pública, sobretudo na Região
Nordeste e em alguns locais da Região Sudeste e Norte. A Organização Mundial de Saúde (OMS)
recomenda a administração de suplementos de vitamina A para prevenir a carência, em crianças de
6 a 59 meses.
(BRASIL, Portal da Saúde SUS, 2009)

Essa medida tem como objetivo prevenir:
A) pelagra e anemia.

D) Deficiência na coagulação sanguínea.
E) raquitismo na infância.

B) xeroftalmia e cegueira noturna.
C) anemia perniciosa.

QUESTÃO 43
Em um centro de saúde, localizado em região com alta incidência de casos de ascaridíase, foram
encontrados folhetos informativos com medidas de prevenção e combate à doença.
Entre as medidas, constavam as seguintes:
I.
II.
III.
IV.

Lave muito bem frutas e verduras antes de serem ingeridas.
Ande sempre calçado e não se alimente de carne crua.
Verifique se os porcos não estão contaminados com larvas do verme.
Ferva e filtre a água antes de tomá-la.

Estão corretas apenas:
A) I, III e IV.
B) I e IV.

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

C) I, II e III.
QUESTÃO 44

Quanto ao tipo de fruto, os vegetais:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 6 são derivados de ovário.
2 e 3 são produtos de fertilização.
5 e 6 são classificados como legumes.
1 e 4 são frutos do tipo baga.
4 e 5 são monocotiledôneas.
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QUESTÃO 45

Disponível em:

https://junte-se-ao-greenpeace.org.br/2014/img/facebook/facebook.jpg
Acesso em: 20 Abr. 2015.

O conceito ecológico que a logomarca acima representa é:
A) Ecossistema
B) População
C) Comunidade

D) Sociedade
E) Habitat

QUESTÃO 46

Disponível em:
http://files.evolucaoviva.webnode.com.br/2000000
32-c5bb1c6b53/490-1.jpg> Acesso em: 20 Abr.
2015.

A semelhança dessas espécies animais deve-se à:
A) convergência adaptativa, evidenciada pelo fato de uma espécie apresentar coluna vertebral, e as
outras, não.
B) convergência adaptativa, evidenciada pelo fato de as três espécies
possuírem corpo
hidrodinâmico.
C) irradiação adaptativa, evidenciada pelo fato de as três espécies possuírem o corpo recoberto por
escamas.
D) irradiação adaptativa, evidenciada pelo fato de uma espécie ser endotérmica, e as outras, não.
E) irradiação adaptativa, evidenciada pelo fato de as três espécies serem ovíparas.
CADERNO DE PROVA - 2 º Vestibular/2015 – Prova 30/05/2015 - FIPMoc – Tipo 2 - Branco

26

QUESTÃO 47

Fonte: www.quimicadivertida.com.br

As reações químicas representadas na figura acima são respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

Formação, oxidação, simples troca, dupla troca e decomposição.
Síntese, simples troca, dupla troca, combustão e decomposição.
Síntese, decomposição, simples troca, oxidação e decomposição.
Combustão, decomposição, simples troca, dupla troca e análise.
Síntese, decomposição, simples troca, dupla troca e combustão.

QUESTÃO 48
Uma equipe de investigadores da University of Notre Dame (Indiana, EUA) anunciou ao público a
criação de uma nova “tinta fotovoltaica”, que pode ser um passo importante para a implementação
generalizada das tecnologias de energias renováveis.
Fonte: Gizmag, em 21 de dezembro de 2012

Essas tintas são capazes de transformar a energia luminosa em elétrica, mediante o dióxido de
titânio natural, que pode ser obtido a partir da ilmenita presente numa proporção de 5% por tonelada
de areia bruta de praia, conforme a equação:
2 FeTiO3 + 4 HCl + Cl2 → 2 FeCl3 + 2 TiO2 + 2 H2O
(Dados: TiO2 = 80 g.mol-1 e FeTiO3= 152 g.mol-1)

A massa de dióxido de titânio, em quilos, obtida por tonelada de areia bruta, é, aproximadamente:
A)
B)
C)
D)
E)

16
52,6
105
26,3
210,4
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QUESTÃO 49

Dado:
Dleite = 1.040g/mL

Sobre a situação, são apresentadas as seguintes afirmações:
I. A adição de água ao leite diminui a densidade e aumenta a temperatura de congelamento.
II. A adição de ureia pode compensar a diminuição de densidade e a diminuição de teor médio de
nitrogênio, causadas pela adição de água.
III. A adição de sacarose pode compensar a diminuição de densidade e a diminuição de teor médio
de nitrogênio, causadas pela adição de água, sem o efeito tóxico apresentado pela ureia.
É correto o que se afirma em:
A) Apenas II.
B) I, II e III.
C) Apenas III.

D) Apenas I e II.
E) Apenas I.

QUESTÃO 50
Um estudante realizou um experimento para a separação do ferro em uma amostra (M1). Essa amostra, ao
sofrer ataque ácido, foi submetida a um processo de separação (P1), resultando em uma mistura homogênea
líquida (M2) e um sólido puro (S1). Em seguida, M2 foi submetida a um processo de separação (P2),
gerando um líquido puro (L1) e um sólido puro (S2).

A partir da situação acima, deduz-se que:
A)
B)
C)
D)
E)

P1 corresponde a um processo de levigação.
P2 equivale a um processo de decantação.
L1 apresenta temperatura de ebulição constante.
M2 apresenta temperaturas de fusão e ebulição constantes.
M1 é constituída de limalha de ferro, cloreto de sódio e água.
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QUESTÃO 51
Uma das etapas do processo seletivo para uma vaga de técnico em química em um laboratório de
pesquisa foi determinar a concentração final da solução abaixo descrita:
“400 mL de uma solução 0,5 mol/L de hidróxido de sódio são misturados a 1,5 litro de solução 4
g/L de mesmo soluto. A solução obtida é diluída até um volume final de 3 litros.”.
A concentração em mol/L da solução, após a diluição, é aproximadamente de:
A)
B)
C)
D)
E)

1,17 x 10-1
1,84 x 10-1
7,15 x 10-2
4,64
7,36

QUESTÃO 52

Estrutura Básica de uma Pilha de Daniell (Zn/Zn+2//Al/Al+3)

Os elétrodos de zinco (Zn) e alumínio (Al) são idênticos antes do início do processo de oxirredução.
Num experimento eletroquímico, reduzem-se 5 gramas do cátion metálico presente na semicélula
catódica.
Dados:
Semirreação
Alo → Al+3 + 3eZno → Zn+2 + 2e-

Potencial de Oxidação (E oox)
+ 1,66 v
+ 0,76v

A massa de elétrodo anódico necessária para essa redução é:
A)
B)
C)
D)
E)

1,59g
2,21g
2,98g
1,37g
3,23g
CADERNO DE PROVA - 2 º Vestibular/2015 – Prova 30/05/2015 - FIPMoc – Tipo 2 - Branco

29

QUESTÃO 53
Durante um evento científico, um estudante do curso de farmácia, de forma proposital, passou graxa
em cinco pedaços de tecido. Usou, na sequência, cinco diferentes tipos de solventes orgânicos para
retirar a graxa desses tecidos, mas apenas um foi capaz de dissolvê-la.
O solvente orgânico que pode ser associado ao caso é:
A)
B)
C)
D)
E)

C6H6
CH3COCH3
H2O
CH3CO2H
CH3CH2OH

As questões de 54 a 60 são de Língua Estrangeira. Você deverá fazer apenas a opção escolhida
na inscrição.
INGLÊS
Chronic Traumatic Encephalopathy
Concussions are brain injuries hat occur when a person receives a blow to the head, face, or
neck. Although most people who suffer a concussion experience initial bouts of dizziness, nausea,
and drowsiness, these symptoms often disappear after a few days. The long-term effects of
concussions, however, are less understood and far more severe. Recent studies suggest that people
who suffer multiple concussions are at a significant risk for developing chronic traumatic
encephalopathy (CTE), a degenerative brain disorder that causes a variety of dangerous mental and
emotional problems to arise weeks, months,or even years after the initial injury. These
psychological problems can include depression, anxiety, memory loss, inability to concentrate, and
aggression. In extreme cases, people suffering from CTE have even committed suicide or
homicide. The majority of people who develop these issues are athletes who participate in popular
high-impact sports, especially football. Although both new sports regulations and improvements in
helmet technology can help protect players, the sports media and fans alike bear some of the
responsibility for reducing the incidence of these devastating injuries.
Perhaps the most important factor in reducing the number of traumatic brain injuries, however,
lies not with the players, coaches, or the administrators, but with the media and fans. Sports media
producers have become used to showcasing the most aggressive tackles and the most intense plays.
BFL broadcasts often replay especially violent collisions, while the commentators marvel at the
physical prowess of the players involved. Some sports programs even feature weekly countdowns
of the hardest hits. When the media exalts such hazardous behavior,professionals are rewarded for
injuring each other on the field,and amateurs become more likely to try to imitate their favorite
NFL athletes. Announcers, commentators, television producers, and sportswriters should engage in
a collective effort to cease glorifying brutal plays. In turn,fans should stop expecting their favorite
players to put their lives on the line for the purposes of entertainment. Players must stop being
encouraged to trade their careers, health, happiness, and their lives for the sake of a game.
Source: Copyright Read Theory LLC
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QUESTÃO 54
The author apparently believes that...
A)
B)
C)
D)
E)

nothing has been done to address the CTE issue.
the athletes are the only ones to feel guilty of what happens to them.
fans and the media share some of the blame for athletes’ injuries.
amateur athletes suffer more serious long-term effects of CTE than professional ones.
none is to be blamed for athletes’ injuries.

QUESTÃO 55
In one of the alternatives below, all the words are nouns made up of suffixes:
A)
B)
C)
D)
E)

dizziness, majority, dangerous, improvement, evaluation.
happiness, suitable, accuracy, enhancement, evolution.
sadness, minority, development, defenseless, loyalty.
fitness, understanding, drowsy, responsibility, harassment.
tiredness, assessment, likelihood, creativity, literacy.

QUESTÃO 56

How to Beat Bad Ankles
ANKLE INJURIES CAN IMPAIR ONE'S BALANCE LONG AFTER THEY HEAL
People who’ve sprained an ankle are likely to sprain it again, writes Gretchen Reynolds for the New
York Times, but there may be a "supremely low-tech" fix: balance training. An ankle sprain
interferes with the neural receptors in the ligaments that transmit balance information to the brain.
Even when the sprain is healed, balance can still remain impaired—increasing the chance of a
future injury.
"If you don’t mind your spouse sniggering," writes Reynolds, you can beat bad ankles at home. It’s
not complicated: When your ankle has healed well enough to bear weight, simply try standing on
one foot for one minute. If that’s too easy, try crossing your arms closing your eyes, or brushing
your teeth while on one foot. One study noted dramatic balance improvement in a month.
Source: Newser.com
After spraining an ankle its balance recovery takes place…
A)
B)
C)
D)
E)

quickly
suddenly
out of the blue
gradually
out of nowhere
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QUESTÃO 57

It is claimed through the cartoon above that technology is…
A)
B)
C)
D)
E)

likely to draw away people’s attention from important issues.
unlikely to make people aware of their duties.
bound to lead people to do what they are supposed to.
certain to make people refuse to do certain things.
sure to make people do whatever they are expected to.

QUESTÃO 58

Wii Sports cause real Injuries
Treat it like real exercise

Nintendo Wii players may find themselves saddled with the same sprains and fractures that haunt athletes,
often because they don’t treat the virtual games like real sports; doctors tell the Washington Times.Sprains are
the most common injury because Wii Sports don’t provide the same resistance that actual tennis, bowling,
baseball, golf, and bosing do, which typically prevents joints from being overextended.
Among the scarier was a woman whose brain began bleeding when she fell while using Wii Fit to do yoga and
aerobics.” You have to regard them as sports and be serious about things like warm-up, cool-down, and
expectations,” says an orthopedic surgeon. Doctors also recommend getting a physical evaluation before
starting, and even consulting a trainer or coach.
Source:www.newsuser.com

Wi athletes are likely to suffer symptoms…
A)
B)
C)
D)
E)

because of their high fitness levels
due to their lack of resistance
on accounts of their low training
in spite of being fit
despite injuring their joints
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QUESTÃO 59

On the cartoon above the verb must indicates:
A) advice
B) ability
C) possibility

D) permission
E) logical conclusion

QUESTÃO 60

Player’s Safe Exit

It takes a special kind of professional football player to walk away from cheering crowds and multimilliondollar paychecks. But that is what Chris Borland, a star rookie for the San Francisco 49ers, felt compelled to
do in the face of mounting evidence that the game’s repetitive head trauma could leave him gravely and
permanently damaged. “I just thought to myself, ‘What am I doing?’” the 24-year-old defensive player
explained in an interview with ESPN. “ ‘Is this how I’m going to live my adult life, banging my head,
especially with what I’ve learned and know about the dangers?’ ”
What the young man so gifted at tackling had researched was increasing evidence that long-term
cognitive problems are linked to the repeated head trauma suffered in the violent hits that are part of
football’s popularity.

Source: Newser.com
Giving up his successful sports career, Chris Borland showed a high degree of...
A) sensibility
B) sensitivity
C) perseverance

D) determination
E) reliability
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ESPANHOL
QUESTÃO 54

https://www.facebook.com/OstrasQuePerlas24/04/2015

El texto es considerado una “perla” porque
A)
B)
C)
D)
E)

contiene errores morfológicos.
tiene una inadecuación en la estructura del encarte.
presenta una crítica sobre las condiciones laborales del trabajador español.
indica que el establecimiento tiene horarios de atención distintos.
expresa informaciones demasiadas.

QUESTÃO 55

Facebook.com/bomespanhol

Sobre el texto son presentadas las afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

Ilustra las diferencias lexicales existentes entre países de América Latina.
Che se refiere a un nombre própio muy común en España.
Fiaca es un adjetivo y tambien sinónimo de peresoso.
Laburo es una forma cariñosa de abordar a outra persona.

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

I y III.
I, II y IV.
II y IV.
I, II y III.
I, III y IV.
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QUESTÃO 56

www.facebook.com/espanholitos
En el texto, hay ejemplos de palabras:
A) heterogenéricas.
B) heterosexuales.
C) heterotónicas.

D) heterogenéticas.
E) heterosemánticas.

QUESTÃO 57

Pagos en conservas y otros abusos
La patronal conservera en Galicia propone salario mínimo y pago en especie, o sea latas.
La patronal conservera ha presentado una propuesta en la negociación del convenio colectivo
en la que apunta la posibilidad de pagar el salario mínimo interprofesional y que de forma voluntaria los
trabajadores puedan percibir algo más de sueldo, pero en especie. Que en este caso serán latas de
producto. Hablamos con Rosa Abuin delegada de alimentación de la Confederación Intersindical
Galega que lo ha denunciado.(...)
http://cadenaser.com/programa/2015/04/24/a_vivir_que_son_dos_dias/

El verbo en destaque está conjugado en el pretérito:
A)
B)
C)
D)
E)

perfecto del subjuntivo.
imperfecto del subjuntivo.
perfecto del indicativo.
pluscuamperfecto del indicativo.
imperfecto del indicativo.
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QUESTÃO 58

I. “Es preciso reinventar el aprendizaje” Marc Prensky
II. ¿Cómo será la educación del futuro?
Entre las frases sacadas del texto hay la seguiente relación:
A) II es causa de I.
B) I retifica II.
C) I contradice II.

D) II es consecuencia de I.
E) I y II son sinónimas.

QUESTÃO 59

De acuerdo con el texto, la paternidad:
A)
B)
C)
D)
E)

se hace en el orden inversa de las otras profesiones.
se hace igual a las otras profesiones.
es la primera profesión de un hombre.
es la única profesión feliz.
es una profesión que exige mucho estudio.
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QUESTÃO 60

Frasesespaniol.tumblr.com
24 may 2013 237pm

En el texto hay una:
A) crítica sobre las condiciones alimentales.
B) frase en la voz pasiva.
C) frase comparativa.

D) hipérbole.
E) paradoja.

REDAÇÃO
I – 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. A versão final da Redação deve ser escrita a tinta – azul ou preta.
4. A linguagem usada na elaboração da Redação deve ser rigorosamente a de nível culto.
5. A correção do texto produzido observará os seguintes critérios básicos:







Fidelidade / adequação ao tema
Estrutura textual
Clareza e qualidade das ideias
Correção linguística
Emprego de recursos gramaticais
Organização estética

6. Textos / fragmentos / citações / comentários de referência na elaboração da proposta – caso
houver – NÃO deverão constar (como cópia ou menção) da Redação produzida pelo candidato.
7. Não serão corrigidas (recebendo, portanto, nota ZERO) as redações:
 escritas a lápis;
 com letra ilegível;
 que não atenderem ao número mínimo e máximo de linhas;
 que fugirem ao tema;
 que não atenderem à modalidade textual proposta;
 que contiverem qualquer forma de identificação do candidato;
 que desconsiderarem qualquer uma das instruções dadas.
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PROPOSTA
A leitura dos textos A e B a seguir deverá cumprir unicamente a função de estímulo gerador de ideias
para seu trabalho.
Atente para o item 6 das instruções, na página anterior.
A
O Fies é um programa do governo que empresta
dinheiro com prazos e juros camaradas (3,4% ao ano)
para que alunos de baixa renda possam estudar em
universidades privadas. Desde 2010, quase 2 milhões
de universitários recorreram ao Fies.
(...)
Gustavo Ioschpe (VEJA – 18/2/2015)

B

CADÊ A PÁTRIA
EDUCADORA?
“Só a educação liberta um povo e lhe abre as portas de um
futuro próspero”, cravou Dilma Rousseff em seu discurso de
posse, em 1º de janeiro.
(...)
Mas medidas tomadas pelo governo mostram que ele está
seguindo na direção oposta das palavras que abriram o
segundo mandato da presidenta. (...)
Recentes mudanças no Programa de Financiamento
Estudantil (Fies), por exemplo, podem deixar alunos fora do
ensino superior. (...)
(Istoé – 25/2/2015)

Redija um texto DISSERTATIVO desenvolvendo o seguinte tema:

FIES: o sonho e a realidade, num projeto de vida
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