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INSTRUÇÕES:
• Leia, com atenção, o tema proposto e elabore a sua Redação, contendo entre 20 (vinte) e 30 (trinta) linhas,

mas não ultrapasse os limites da Folha de Redação.
• Escreva a sua Redação no espaço reservado ao rascunho e transcreva seu texto na Folha de Redação,

usando caneta de tinta azul ou preta.
• Se desejar, coloque um título, cuja linha será incluída entre o limite recomendado.
• Não utilize letra de forma ou de imprensa.

Será anulada a Redação
— afastada totalmente do tema;
— apresentada sob forma de verso;
— assinada fora do local apropriado ou com qualquer sinal que a identifique;
— escrita a lápis, parcial ou totalmente;
— redigida na Folha de Rascunho;
— construída sobre forma não articulada textualmente (apenas com números, desenhos, palavras soltas, etc.)

Tema da Redação
I.

Segundo a OMS, cerca de 2,5 bilhões de pessoas – aproximadamente 40% da população do planeta – vivem, hoje, em áreas
infestadas pelo Aedes aegypti, com risco de transmissão da dengue. Especialista em genética evolutiva, Jeffrey Powell, da
Universidade de Yale, avalia que, como espécie, o A. aegypti é altamente capaz de se espalhar e sobreviver. “Populações com alta
variabilidade genética podem se adaptar a muitos tipos de habitat, se alimentar de diversas formas, ser mais resistentes à seca
ou a temperaturas extremas. Quanto mais variável geneticamente, mais difícil é controlar ou eliminar uma espécie. A resistência a
inseticidas evolui mais rapidamente em populações com mais variação genética, assim como a capacidade de adaptação a
mudanças climáticas”, afirma o cientista.

Atualmente, a disseminação da resistência aos inseticidas é um dos fatores que dificultam o combate ao mosquito e, de
acordo com Renata Schama, do Laboratório de Biologia Computacional e Sistemas do IOC, essa situação torna ainda mais
importante o engajamento da população para evitar a proliferação do inseto. “O Aedes aegypti se espalhou pelo mundo e, em
todos os países, a resistência aos inseticidas aumenta rapidamente. Quando um novo produto começa a ser utilizado, em
seguida, os mosquitos se tornam capazes de tolerá-lo. Por isso, o controle da dengue depende, hoje, basicamente da conscientização
da população para eliminar os depósitos de água parada, que podem se tornar focos de reprodução do inseto”, destaca.

Além de transmitir os vírus da dengue e da febre amarela, o Aedes aegypti também é vetor do vírus causador da febre
chikungunya.

(MENEZES, Maíra. Pesquisa revela prováveis origens do “Aedes aegypti” no Brasil. Disponível em:< http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/
pesquisa-revela-provaveis-origens-do-aedes-aegypti-no-brasil>. Acesso em: 1º maio 2016.  Adaptado.)

II.

(JUNIÃO. Cartum. Disponível em: <http://www.juniao.com.br/epoca-de-chuvas-agua-parada-e-dengue/>. Acesso em: 1º maio 2016.)

A partir da leitura e compreensão dos dois textos (I e II) e levando-se em consideração o contexto sociocultural do Brasil, escreva,
na norma-padrão da língua portuguesa, um artigo de opinião sobre a importância do engajamento da população brasileira no
combate o Aedes aegypti, destacando os recursos que podem ser usados pelas autoridades, em parceria com os órgãos
responsáveis pela saúde pública, para conscientizar a população do país sobre mais essa responsabilidade social que recai
sobre seus ombros, para que os cuidados necessários sejam tomados e o povo se livre, como já aconteceu antes, de mais
esse problema.
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Português

Questões de 1 a 30
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Questão 1

TEXTO:

As grandes transformações por que vem passando
a sociedade têm se refletido, de forma intensa, na vida
humana, desafiando as organizações e as instituições
para a necessidade de mudanças radicais em seus

5 propósitos, em suas políticas, em suas estruturas e em
seus procedimentos.

No plano individual, as consequências não são
menores: se, por um lado, oferecem novas oportunidades
e facilidades na realização do trabalho e aquisição do

10 conhecimento, por outro, abalam as crenças, os valores,
os hábitos estabelecidos, ao mesmo tempo em que
provocam tensões, incertezas e podem ocasionar
deterioração nas relações interpessoais.

Na verdade, estamos vivendo uma nova era, a
15 pós-modernidade, segundo alguns, a sociedade

pós-capitalista, segundo outros, marcada pela incerteza
e, provisoriedade também pelo papel central do
conhecimento e do significado que ele ganha na
economia, na produção e nas inúmeras outras áreas

20 que compõem o social. Todos esses fatos concorrem
para a mudança de paradigmas, dos quadros de
referência em que as pessoas e a sociedade em geral
estavam apoiadas. A própria ciência, que sempre
trabalhou com certezas, definições não contestáveis, tem

25 que enfrentar agora uma difícil realidade: a relatividade
do conhecimento, o seu caráter provisório e contestável.

A facilidade e a rapidez do processo de comunicação,
aliadas aos novos sistemas de informação, ampliam
sobremaneira os limites do conhecimento e permitem o

30 questionamento de antigas certezas, até mesmo aquelas
de natureza científica, antes inquestionáveis, fazendo com
que percam a sua credibilidade.

É preciso destacar, nessa nova sociedade, o papel
central do conhecimento, fator decisivo para a produção

35 (exigindo toda sorte de reformulações), inclusive a
produção de bens e serviços. O recurso econômico básico
não é mais o capital, nem os recursos naturais, nem
mesmo a mão de obra, mas, sim, o conhecimento. Sem
ele, nenhuma empresa sobrevive hoje, pois depende dele

40 para criar produtos novos, para alterar os seus sistemas
de produção, enfim, para atualizar-se e poder competir
no mercado.

O “valor” é criado pela produtividade e pela
capacidade de inovar, que, por sua vez, supõem a

45 aplicação do conhecimento ao trabalho. Os
“trabalhadores do conhecimento”, na expressão de P.

Questões de 1 a 10 Drucker, serão os executivos que saberão alocar
conhecimento para usos produtivos. Dessa forma,
colocam-se alguns desafios para essa “nova sociedade”:

50 a produtividade do trabalho com conhecimento e a
formação do “trabalhador do conhecimento”.

Diante do exposto, a necessidade de mudar a
educação torna-se imperiosa. E mudar a educação
significa mudar o modo de concebê-la e de entender o

55 ensino, replanejando todo o processo educativo,
redefinindo a função social da escola à luz das
transformações atuais por que passa a sociedade e das
exigências decorrentes desse processo.

ALONSO, Myrtes. A questão do conhecimento na sociedade
contemporânea: desafios educacionais. Disponível em: <http://
www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor/article/view/1343/
987>.  Acesso em: 4 abr. 2016. Adaptado.

Na defesa de sua tese sobre as intensas transformações por
que passa a atual sociedade, é correto afirmar que a voz  autoral
faz referência ao fato de

A) o homem pós-moderno tornar-se exclusivista e, por isso,
tenso, descrente, oportunista e solitário.

B) o rumo a ser dado à educação permanecer ainda sem
reconhecimento, sem bases estruturais definidas e sem
previsão de investimentos.

C) a fonte de valor econômico e riqueza depender cada vez
menos dos bens físicos e cada vez mais da criação e do
uso do conhecimento e de ideias.

D) a morosidade do processo inovador nas empresas
continuar por falta de profissionais flexíveis e críticos em
virtude do tipo de ensino que ainda se ministra nas
escolas.

E) a descartabi l idade dos recursos naturais como
matéria-prima para a produção de bens de consumo
derivar do receio de sua finitude, fruto de esclarecimentos
advindos da informação.

Questão 2

No que diz respeito à era pós-moderna, a única informação
sem comprovação no texto é a

A) Uma cultura de incertezas e indeterminação substituiu

outra de certezas e de estabilidade.

B) A educação, considerando-se a função social da escola,
passou a exigir mudanças significativas.

C) A aquisição de conhecimento tornou-se imprescindível, por
potencializar a produção de bens e serviços.

D) Os cientistas já não trabalham, no novo sistema social que

emerge, com conceitos definitivos e incontestes.

E) As mudanças ocorridas no tecido estrutural da sociedade
geram no indivíduo danos mais brandos e aceitáveis.
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Questão 3

Questão 4

Questão 6

Questão 8

No que se refere à organização estrutural do texto por
parágrafos, é correto afirmar:

A) O primeiro apresenta o tema a ser desenvolvido, indicando
consequências das transformações ocorridas em todas
as instâncias sociais e mostrando, depois, as razões da
inviabilidade de se pôr logo em prática ações para
contornar os fatos.

B) O segundo trabalha com um viés temático, desconstruindo
a ideia de intensidade das mudanças que foram citadas
no primeiro.

C) O terceiro denomina a época atual, constata fatos
e sinaliza a necessidade de certas alterações de
ordem estrutural, em virtude dos efeitos causados pelas
modificações sociais e do papel que assume o
conhecimento nesse contexto.

D) O  quarto e o quinto tratam das facilidades e da rapidez
do acesso à informação, das razões de as pessoas se
sentirem perdidas em meio a tanta novidade, o que gera
estagnação econômica, pois o setor produtivo não possui
mão de obra suficientemente qualificada.

E) O sexto e o último mostram retrocessos e progressos
gerados pela valorização do conhecimento, retomando o
que foi dito anteriormente, ao longo do texto, para validar
a necessidade de repensar a educação.

Considerando-se os aspectos tipológicos, é correto afirmar que
esse texto se caracteriza como uma

A) descrição, já que traça o perfil da sociedade pós-moderna
criando com palavras e detalhando com pormenores a sua

     real imagem.
B) injunção, ou seja, uma produção de caráter instrucional,

objetivando orientar o leitor a se manter informado a fim
de sair-se bem no novo contexto social.

C) narração, porque faz um relato de fatos que marcam a
contemporaneidade, em que fica evidenciada uma relação
de anterioridade e posteridade dos acontecimentos.

D) dissertação argumentativa, por mostrar como o processo
de transformação social afetou a vida humana e como tal
fato leva o homem a enfrentar vários desafios, dentre os
quais, a reformulação do processo educativo.

E) exposição, pois informa sobre o papel social do
conhecimento decorrente do fácil acesso à comunicação
e como ele se tornou uma estratégia organizacional para
que as instituições possam ser mais competitivas e
sustentáveis.

Questão 5

No texto, há nexo de equivalência referencial entre os termos
transcritos em

A) “Todos esses fatos” (l. 20) e “deterioração nas relações
interpessoais” (l. 13).

B) “novos sistemas de informação” (l. 28) e “definições não
contestáveis” (l. 24).

C) “toda sorte de reformulações” (l. 35) e “mudança de
paradigmas, dos quadros de referência” (l. 21-22).

D) “criar produtos novos” (l. 40) e “enfrentar agora uma difícil
realidade” (l. 25).

E) “alguns desafios” (l. 49) e “questionamento de antigas
certezas” (l. 30).

Os elementos coesivos “se”, em “se, por um lado, oferecem

novas oportunidade e facilidades na realização do trabalho e

aquisição do conhecimento, por outro, abalam as crenças, os

valores, os hábitos estabelecidos” (l. 8-11) e “segundo”, em

“segundo alguns” (l. 15), estabelecem, nos diferentes contextos

em que se encontram, as relações indicadas, respectivamente,

em

A) Ênfase e ilustração.

B) Causa e conformidade.

C) Hipótese e comparação.

D) Condição e esclarecimento.

E) Recapitulação e continuação.

Questão 7

Está correto o que se afirma sobre os termos transcritos em

A) A preposição “por”, em “por que vem passando a
sociedade” (l. 1-2), introduz um complemento nominal,

enquanto “em”, no trecho “em que as pessoas e a
sociedade em geral estavam apoiadas.” (l. 22-23), um
complemento verbal.

B) O vocábulo “interpessoais”, em “e podem ocasionar

deterioração nas relações interpessoais.” (l. 12-13),
intensifica “relações”, é formado pelo mesmo processo que
o substantivo “pós-modernidade”, em “a pós-modernidade”

(l. 14-15), que, por seu turno, é aposto de “uma nova
era” (l. 14).

C) O termo “agora”, em “tem que enfrentar agora” (l. 24-25),
pertence à mesma classe gramatical que “mais”, em “O

recurso econômico básico não é mais o capital” (l. 36-37),
e ambos possuem o mesmo valor semântico.

D) A expressão “até mesmo”, em “até mesmo aquelas de
natureza científica” (l. 30-31), indica inclusão, ideia

expressa também por “nem mesmo”, em “nem mesmo
a mão de obra” (l. 37-38), considerando-se o sentido
aditivo da conjunção “nem”.

E) A função sintática exercida por “nenhuma empresa”, em

“nenhuma empresa sobrevive hoje” (l. 39), é subjetiva, e
a de “alguns desafios”, em “Dessa forma, colocam-se
alguns desafios para essa ‘nova sociedade’ ” (l. 48-49),

objetiva.

No que se refere à pontuação do texto, é correto afirmar:

A) As vírgulas que isolam “de forma intensa” (l. 2) recebem
a mesma justificativa que as que separam “em suas
políticas” (l. 5).

B) Os dois-pontos após “menores” (l. 8) possuem a mesma
função que os usados depois de “uma difícil realidade”
(l. 25).

C) A vírgula que aparece posteriormente à expressão “Na
verdade” (l. 14) tem seu emprego justificado do mesmo
modo que a usada após “A própria ciência” (l. 23).
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Questão 9

Questão 10

D) Os parênteses que evidenciam “exigindo toda sorte de

reformulações” (l. 35) podem ser eliminados, sem que se

faça necessário o uso de qualquer outro sinal de

pontuação, preservando-se a ordem gramatical ao

contexto.

E) As aspas em “ ‘valor’ ” (l. 43) expressam ênfase, mas as

que evidenciam “ ‘trabalhadores do conhecimento’ ” (l. 46)

indicam uma citação.

O termo oracional que, no contexto frasal em que está inserido,

constitui um elemento explicativo é o transcrito em

A) “que ele ganha na economia” (l. 18-19).

B) “que compõem o social.” (l. 20).

C) “que enfrentar agora uma difícil realidade: a relatividade

do conhecimento” (l. 25-26).

D) “que, por sua vez, supõem a aplicação do conhecimento

ao trabalho.” (l. 44-45).

E) “que saberão alocar conhecimento para usos produtivos.”

(l. 47-48).

“Sem ele, nenhuma empresa sobrevive hoje, pois depende
dele para criar produtos novos, para alterar os seus sistemas

de produção, enfim, para atualizar-se e poder competir no
mercado.” (l. 38-42)

A análise do período em destaque, devidamente contextualizado,
permite que se considere correto o que se afirma em

I. A preposição “Sem” indica ausência e faz parte de um
termo referencial, em que o pronome “ele” resgata o nome
“conhecimento”, que encerra a frase anterior.

II. Os advérbios “hoje” e “enfim” expressam a mesma

circunstância, uma vez que o primeiro equivale a
atualmente, e o segundo, a finalmente.

III. A contração “dele” exerce a função de complemento verbal,
sendo resultado da regência do verbo depender com o

pronome “ele”.

IV. Os vocábulos “os” e “seus” modificam o substantivo
“sistema”, mas a expressão “de produção” tem valor
passivo, por ser um complemento nominal.

V. A locução verbal “poder competir” exprime, por meio do

verbo “poder”, a ideia de potencialidade e admite o seu

     desdobramento com o auxílio de um conector.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas são

verdadeiras é a

A) I e IV.

B) II e V.

C) III e IV.

D) I, II e III.

E) II, IV e V.

Questões de 11 a 13

TEXTO:

         Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o Mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

5 Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
10 Que já coberto foi de neve fria,

E em mim converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía.

CAMÕES, Luís Vaz de. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades.
200 Sonetos. Porto Alegre:L&PM, 1998. Disponível em:< http://pensador.
 uol.com.br/frase/Mjk0MTUx/>. Acesso em: 6 abr. 2016.

Questão 11

Luís de Camões constrói o soneto

I. apresentando uma visão dinâmica do mundo.
II. associando a ideia de mudança à da passagem do

tempo.
III. destacando o papel do homem nas alterações ocorridas

na natureza.
IV. referindo-se às modificações relacionadas com as

pessoas como, quase sempre, para pior.
V. fazendo uma previsão quanto ao surgimento de efeitos

bem maiores para as transformações humanas.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas são
verdadeiras é a

A) I e III. D)  I, II e IV.
B) II e V. E)  II, III e V.
C) III e IV.
E) II, III e V.

Questão 12

Em relação ao léxico usado na tessitura desse poema, a única
afirmativa incorreta é a referente ao termo transcrito em

A) “novas” (v. 4) e “novidades” (v. 5) reforçam a ideia básica
do texto, assim como “Continuamente” (v. 5) sinaliza a
ininterrupção do processo de mudança do mundo.

B) “esperança” (v. 6) simboliza os anseios do sujeito
poético quanto à reversão dos efeitos maléficos das
transformações por que passa o universo.

C) “se” (v. 8) sugere dúvida a respeito da existência de algum
benefício decorrente das alterações relacionadas com os
sentimentos pessoais.

D) “verde manto” (v. 9) conota uma alteração no espaço
natural que produz um efeito contrário ao de “neve fria”
(v. 10).

E) “mor” (v. 13) é um qualificador de “espanto” (v. 13) que se
apresenta no grau comparativo de superioridade.
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Questão 13

Sobre os aspectos linguísticos que constituem o texto, está
correto o que se afirma em

I. A forma verbal “Mudam-se” (v. 1) está na passiva sintética
e concorda com o sujeito da oração a ela posposto.

II. A partícula “o” (v. 3), se retirada do verso, não causa
alteração no contexto.

III. O elemento coesivo “Que” (v. 10), ao regatar a expressão
“verde manto” (v. 9), assume valor subjetivo.

IV. O determinante “este” (v. 12) é um modificador do derivado
impróprio “mudar-se” (v. 12).

V. O conector “como” (v. 14) estabelece uma comparação
entre mudanças ocorridas no presente e no passado.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas são
verdadeiras é a

A) I e II. D)  I, III e IV.
B) II e IV. E)  I, IV e V.
C) III e V.
Questões 14 e 15

TEXTO:

HAWKING, Stephen. Frase. Disponível em: <http://www.imagensf
rases.com.br/2015/06/frases-sobre-mudancas-na-vida/mudancas-
frases/>. Acesso em: 6 abr. 2016.

Questão 14

O discurso de Stephen Hawking

A) mostra que a ação é a medida real da inteligência.
B) afirma, em outras palavras, que “A inteligência é a

insolência educada.”
C) sugere que ser inteligente é possuir o discernimento

necessário para se adequar ao novo.
D) destaca o papel dos detentores de capacidade intelectiva

no contexto das mudanças sociais.
E) incentiva o interlocutor a renovar continuamente os seus

conhecimentos para permanecer atuante.

Questão 15

A análise dos elementos linguísticos que compõem essa frase
permite que se considere correto o que se afirma em

A) “Inteligência” e “capacidade” são palavras derivadas e
abstratas.

B) “se” é, nesse contexto, uma partícula apassivadora.
C) “de se adaptar” exerce a mesma função que “à mudança”.
D) “adaptar” é um infinitivo usado na sua forma variável.
E) “à” representa a fusão de duas vogais idênticas numa só,

embora de classes diferentes.

Questões de 16 a 20

TEXTO:
                                   Mudança

Nós temos de resgatar a essência, que é o essencial,
Orientar, denunciar, antes de mexer o ombro.
Verdadeiro ou descartável, qual vai se manter atual?
E se a estrutura desabar, quem vai tá vivo nos

[escombros?

5 As mudanças rolaram, os valores se perderam,
Muitos esqueceram das verdadeiras razões.
Os revoltos protestaram, alguns se renderam,
Ao se renderem, se calaram, perdendo as convicções.

[...]
As mudanças vêm pra nos fazer evoluir.

10 Junto às mudanças, um novo desafio vem à tona.
Sei que o ser humano sempre tende a resistir
Às mudanças, mas quem não se adapta beija a lona.

Não se pode domá-las, precisamos encará-las.
Algumas mudam de fato, outras servem pra mostrar

15 Que você pode lidar com elas, mas nunca evitá-las,
Nada entre o céu e a Terra pode as fazer parar.
                              [...]
Mas hoje eu posso entender, tudo um dia passa,
Tudo tem sua hora e eu preciso ser paciente,
Mesmo que o que passou seja graça ou desgraça,

20 As mudanças continuam, tudo agora é diferente.[...]

NETO (compositor). Mudanças. Disponível em: <http://www.vagalume.
com.br/sintese/mudancas.html>. Acesso em: 6 abr. 2016. Adaptado.

Questão 16

Considerando-se a concepção de Stephen Hawking explicitada
no texto anterior, encerram uma consequência da incapacidade
de adaptação à mudança os versos desse poema-canção
transcritos em

A) “Nós temos de resgatar a essência, que é o essencial,/
Orientar, denunciar, antes de mexer o ombro.” (v. 1-2).

B) “As mudanças rolaram, os valores se perderam,/Muitos
esqueceram das verdadeiras razões.” (v. 5-6).

C) “Os revoltos protestaram, alguns se renderam,/Ao se
renderem, se calaram, perdendo as convicções.” (v. 7-8).

D) “Sei que o ser humano sempre tende a resistir/Às
mudanças, mas quem não se adapta beija a lona.”
(v. 11-12).

E) “Mas hoje eu posso entender, tudo um dia passa,/Tudo
tem sua hora e eu preciso ser paciente” (v. 17-18).

Questão 17

Na concepção do compositor, diante das evidências, o ser
humano deve ser

A) singular no resgate dos valores perdidos.
B) combativo, objetivando tirar proveito da situação.
C) comedido, procurando conhecer os custos e benefícios

das mudanças.
D) conservador, a fim de não perder sua essência, o que

considera básico.
E) racional e objetivo, tendo em vista a inevitabilidade da

evolução social.
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Questão 18

Questão 22

No contexto em que se insere, traduz a ideia de indiferença
ante os acontecimentos a expressão citada na alternativa

A) “mexer o ombro.” (v. 2).

B) “se manter atual” (v. 3).

C) “fazer evoluir” (v. 9).

D) “fazer parar” (v. 16).

E) “ser paciente” (v. 18).

Questão 19

A alternativa em que a relação estabelecida, no texto,  pela
preposição transcrita à esquerda está devidamente indicada
à direita é a

A) “de” (v. 1) – conteúdo.

B) “pra” (v. 9) – objetivo.

C) “a” (v. 11) – oposição.

D) “com” (v. 15) – companhia.

E) “entre” (v. 16) – dependência.

Questão 20

Em relação às formas verbais usadas no texto, está incorreto
o que se afirma em

A) “rolaram” (v. 5) está usada intransitivamente, como
“protestaram” (v. 7), e ambas estão no plural, mas
concordando com diferentes agentes.

B) “esqueceram” (v. 6) apresenta-se sem o acompanhamento
do pronome “se” e, portanto, deveria pedir um complemento
sem preposição, revelando, assim, um desvio da
norma-padrão da língua portuguesa.

C) “Sei” (v. 11) e “tende” (v. 11) são verbos transitivos, que
pertencem à mesma conjugação, contudo os complementos
por eles exigidos recebem diferentes denominações.

D) “se adapta” (v. 12) mostra-se em sua forma pronominal,
como ocorre com “se pode” (v. 13), sendo que o pronome
aparece proclítico pela presença de uma palavra atrativa
nos dois casos.

E) “pode lidar” (v. 15) não forma locução verbal, uma vez que
admite o desdobramento do infinitivo “lidar” com a
presença de um conector.

Questões 21 e 22
TEXTO:

PAPAI... Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
fichaTecnicaAula.html?aula=8206>. Acesso em: 22 abr. 2016.

A leitura do texto permite que se considerem corretas as
inferências feitas em

I. Nota-se um inconformismo dos animais quanto à
chamada evolução humana.

II. Há uma comparação implícita entre o comportamento dos
macacos e o dos homens.

III. Torna-se ilógico o silêncio do genitor mediante o
questionamento que lhe foi dirigido.

IV. É inadmissível a censura dos primatas em relação à cena
vista, pois são selvagens e violentos.

V. existe, diante da fato observado, uma crítica velada à
conduta humana na pergunta feita pelo filho ao pai.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas são

verdadeiras é a

A) I e III.

B) II e V.

C) III e IV.

D) I, II e III.

E) II, III e V.

Questão 21

Quanto aos recursos linguísticos presentes na fala do macaco,
é correto afirmar:

A) “Papai”, “Você” e “eles” apresentam, no período, valor

subjetivo.

B) “Você” e “nós” são pronomes que possuem a mesma
tonicidade.

C) “tem” e “descendem” exigem complemento que recebe
igual denominação.

D) “certeza” é um substantivo feminino, singular, comum,

primitivo e abstrato.

E) “que” deveria ser precedido de reposição por complementar
o sentido de “certeza”, palavra que exige complemento.

Questões 23 e 24
TEXTO:

ANDRADE, Carlos Drummond de. Sentimento do mundo. Disponível
em: <http://www.google.com.br/imgres? q=poema+sobre+o+fazer+m+%
C3%A9dico&start=395&num=10&hl=pt-BR&biw=830&bih=505&tbm=
isch& tbnid=0447HVDYZD7ddM:&imgrefurl>. Acesso em:  22 abr. 2016.
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Questão 23

Questão 24

Questão 25

Questões 25 e 26

Somando-se ação, palavras e imagem, é correto afirmar que
Carlos Drummond de Andrade

A) se mostra confuso na decifração se aquele é o melhor
meio para expressar o que sente por seus semelhantes.

B) revela suas limitações quanto à retratação do sentimento
do mundo, mas recorre a artefatos e acaba por
demonstrá-lo.

C) se perde na busca da descrição desejada, pois seu
pessimismo o impede de concluir o trabalho iniciado com
tanta ânsia.

D) espera, indeciso, sem entender, no momento, se valerá
a pena terminar aquela atividade que não foi devidamente
pensada.

E) tem dúvidas em relação ao se passa no interior de seu
ser e, por isso, reluta, no instante final, se completa ou
não sua obra.

Sendo a linguagem uma das formas de apreensão e de
comunicação do conjunto de coisas que compõem o mundo,
é correto afirmar que as funções predominantes no contexto
em análise são a

A) fática e emotiva.
B) apelativa e a poética.
C) conativa e denotativa.
D) metalinguística e a fática.
E) expressiva e a referencial.

TEXTO:

O amor realmente acaba?
O que acaba são algumas de nossas expectativas

e desejos, que são substituídos por outros no decorrer
da vida. [...]

5 O amor não acaba. O amor apenas sai do centro
das nossas atenções. O tempo desenvolve nossas
defesas, nos oferece outras possibilidades e a gente
avança porque é da natureza humana avançar. Não é o
sentimento que se esgota, somos nós que ficamos

10 esgotados de sofrer, ou esgotados de esperar, ou
esgotados da mesmice. Paixão termina, amor não. Amor
é aquilo que a gente deixa ocupar todos os nossos
espaços, enquanto for bem-vindo, e que transferimos para
o quartinho dos fundos quando não funciona mais, mas

15 que nunca expulsamos definitivamente de casa.

MEDEIROS, Martha. Mudança. Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/
cronica_mudanca/>.   Acesso em: 26 abr. 2016. Adaptado.

A frase que sintetiza a ideia básica do texto de Martha Medeiros
é a de

A) Albert Camus: “Amar uma pessoa significa querer
envelhecer com ela.”

B) Victor Hugo: “O amor é vida quando não é morte; é berço
e também sepultura.”

C) Machado de Assis: “A melhor definição de amor não vale
um beijo de moça namorada.”

D) Johann Goethe: “Quando não se ousa amar sem reservas
é que o amor já está muito doente.”

E) Carlos Drummond de Andrade: “Nossa capacidade de
amar é limitada, e o amor infinito; este é o drama.

Questão 26

Levando-se em consideração o contexto em que se encontram,
sobre os verbos presentes na tessitura do texto, está correto
o que se afirma em

I. “são”, em “O que acaba são algumas de nossas expectativas
e desejos” (l. 3), pertence a um verbo anômalo e, nesse
caso, está concordando com o predicativo do sujeito.

II. “desenvolve” e “oferece”, em “O tempo desenvolve nossas
defesas, nos oferece outras possibilidades” (l. 6-7), são
formas verbais cujos complementos estão associados à
sua transitividade que, em ambos os casos, dispensa a
presença de uma preposição.

III. “esgota”, em “Não é o sentimento que se esgota”
(l. 8-9), está usado em sua forma pronominal, sendo que
o pronome “se” exerce a função de complemento da ação
que a forma verbal em análise expressa.

IV. “ficamos”, em “somos nós que ficamos esgotados de
sofrer” (l. 9-10), faz parte de um predicado que recebe a
classificação de nominal e está flexionado na primeira
pessoa do plural sugerindo a inclusão da autora no rol
dos que se sofrem e, por isso, se esgotam.

V. “for”, em “enquanto for bem-vindo” (l. 13), indica um fato
futuro certo em relação a outro fato futuro.

A alternativa em que todas as afirmativas indicadas são
verdadeiras é a

A) I e II. D)  I, III e IV.
B) II e III. E)  II, IV e V.
C) III e V.

Questões 27 e 28
TEXTO:

As coisas só mudam quando um grupo de
poderosos substitui o outro.

E não eram só os novos plantadores de café em
São Pau lo  que  enr iquec iam.  Também nas

5 cidades, industriais e banqueiros faziam fortuna e
distanciavam-se cada vez mais dos ideais absolutistas,
monárquicos e escravagistas.

Antônio aprendia novas palavras, como
“evolucionismo”, “positivismo”; via a religião ser

10 substituída pela ciência; os mistérios, pela experiência;
a escuridão, pela luz elétrica.

A moda era ser racional e isso deixou Antônio mais
tranquilo pelas ruas, porque ninguém mais acreditava
em vampiros, mesmo que visse ou até fosse mordido

15 por um.
Por outro lado, uma invenção dessa época, a

fotografia, o deixou deprimido por anos. Ele não saía
nas fotos de jeito nenhum.

JAF, Ivan. O vampiro que descobriu o Brasil. Nova edição rev. e amp.
São Paulo: Ática, 2012. p. 75. (Memórias de Sangue)

Questão 27

O fragmento, inserido no todo da obra, põe em destaque

A) a racionalidade direcionando a população do Brasil a uma
nova concepção de vida, fazendo com que Antônio
repensasse se valia a pena tanto sacrifício a fim de realizar
o seu intento.
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Questão 28

Questão 30

Os articuladores “pela”, em “via a religião ser substituída pela
ciência” (l. 9-10) e “pelas”, em “isso deixou Antônio mais
tranquilo pelas ruas” (l. 12-13), introduzem, respectivamente,

A) dois atributos de diferentes nomes.

B) um termo agente e outro circunstancial.

C) um complemento nominal e outro verbal.

D) dois determinantes de substantivos comuns.

E) duas circunstâncias exprimindo a mesma ideia.

Questão 29

A primeira regra de todo indivíduo que preza sua
liberdade é questionar tudo que ouve e lê, independentemente
de quem fala ou escreve. A desconfiança deve aumentar
quando, diante de problemas complexos, são sugeridas
soluções fáceis.

A questão populacional também encontra soluções
fáceis. Uma delas parte do pressuposto de que a causa da
miséria é o excesso de miseráveis. Logo, vamos impedir
que eles tenham filhos e, assim, acabamos com a miséria.

Em primeiro lugar, num regime democrático, ninguém
pode impor a alguém o número de filhos. Pode apenas
argumentar que a vida da família iria melhorar com a
paternidade responsável.

E, em segundo lugar, o que acaba com a miséria é o
crescimento econômico, a distribuição de renda e o investimento
social.

DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel: A infância, a adolescência e
os Direitos Humanos no Brasil. 5. ed. São Paulo:Ática, 1994. p. 85.

Tendo-se em vista o contexto da obra em que está inserido
o trecho posto para análise, é correto concluir sobre a
problemática por ele enfocada que

A) a paternidade responsável é uma forma de redução do
crescimento da população, já que aquele que não tem
condições de manter filhos pode ser impedido, por lei, de
gerá-los.

B) uma solução para equilibrar a reprodução entre as
camadas sociais mais pobres é a conscientização de que
cada um deve contribuir, por meio da redução de sua prole,
para erradicar a pobreza do Brasil.

C) os estratos da sociedade de menor poder aquisitivo
ignoram que inexiste um compromisso efetivo dos
dirigentes do Brasil com o progresso nacional, na medida
em que, dentre outros fatores, desconsideram as reais
necessidades do povo e as questões ambientais decorrentes
do excesso populacional.

D) a voz autoral defende o direito democrático de cada família
ter o número de filhos que desejar, mesmo sabendo que
nascer sem ter seus direitos básicos garantidos é
um contrassenso, pois desconsidera como viverão
essas famílias numerosas sem assistência médica,
sem educação e sem trabalho.

E) o pressuposto de que a causa da miséria é a abundância
do número de miseráveis é fruto da falta de lógica e da
desinformação de um país que desconhece a origem do
problema e acha que tudo se resolverá com a criação de
leis que regulamentem a quantidade de filhos por família.

E logo-logo, também mandado do céu, visto que da
terra nunca lhe veio nada, enfim lá chega o desaparecido tio
Felipe tangendo a sua tropinha na poeira desta estrada. E
aqui está ele, tendo perdoado ao sobrinho aquela sua
desastrada acusação a Maria Melona, sem jamais lhe permitir
que uma só palavra de desculpa raspe as franjas do assunto.
Bem que muita vez tentei desabafar, espremer essa lasca de
pau do coração, mas tio Felipe três ou quatro vezes me tapou
a boca com um arranco acintoso, me voltando as costas a
rosnar que nem um bichinho acuado, atalhando rente a sua
dor. É generoso, esse tio, mas cismadinho, é maior do que
um pai bem verdadeiro, irmanado com as preocupações dele,
Coriolano, enchendo o bojo desta noite carregada de aflições
com o bafo que lhe vem da alma e se arroja na tragada do
fumo de rolo, espalhando este cheiro saboroso da amizade
que ainda vale uma insônia.

DANTAS, Francisco J. C. Os desvalidos. 3. ed. Rio de Janeiro: Objetiva,
2012. p. 191.

Essa parte de “Os desvalidos”, no contexto da obra, evidencia

A) o remorso que consome Coriolano por ter sido o pivô da
separação do tio do grande amor de sua vida, de um lado,
e a dor que passou a consumir Felipe pela perda de Maria
Melona até transformá-lo num andarilho louco, num
verdadeiro farrapo humano, de outro.

B) o desejo do sobrinho de ser perdoado pela acusação
caluniosa à mulher daquele que sempre o acolhera e a
recusa do parente de sequer ouvi-lo para não proferir
palavras que não correspondem ao que, de fato, lhe
perpassa a alma, ou seja, a ira.

C) a vontade de um velho de voltar a conviver em família e
o acolhimento da única pessoa que lhe resta e que
passou a dar valor à verdadeira amizade no decorrer do
tempo.

D) a cessação das preocupações de um ser diante do
reaparecimento daquele por quem se sente capaz de dar
a própria vida para livrá-lo de qualquer perigo.

E) uma demonstração da capacidade de superação de dois
indivíduos que sempre souberam que, neste mundo, tudo
passa e, assim, não vale a pena afligir-se com nada.

B) as benesses do progresso para a humanidade, como o
advento da luz elétrica, que tantas comodidades trouxe para
todos os povos, dentre os quais o brasileiro, passando
a iluminar os passos do lisboeta em direção à Esplanada
dos Ministérios.

C) a religiosidade cedendo espaço a novas ideologias, e o
indivíduo sendo tragado pela sede de vingança, sem
temor a Deus e amor a seus semelhantes, servindo  tal
fato  de  reforço  ao  desejo  da  personagem em  questão
de agir como vampiro, assumindo, assim, seu atual
estado para sempre.

D) a ideia de que o homem é lobo do próprio homem,
sugerindo, assim, que os fortes sempre foram carregados
pelos fracos, mesmo que, para ser detentor de poder,
tenha de cometer grandes barbaridades contra elementos
da sua própria espécie, o que impele o ex-taverneiro a
esquecer de vez sua vontade de ter de volta sua antiga
condição.

E) uma espécie de relação custo/benefício que as
transformações sociais vivenciadas pelo antes comerciante
e proprietário de um bar na praça principal de Restelo
passaram a constituir para ele, sugerindo serenidade, por
um lado, e cautela, por outro, na sua busca do Velho, o
vampiro que o mordera, objetivando  reverter a maldição
a que fora submetido.
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Questões de 31 a 45
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Questões de 31 a 35

Inglês

Questão 31
TEXTO:

Brazil’s oldest bird fossil

The animal had feathers, the size and the delicacy
of a hummingbird, but with some crucial differences: a
beak full of teeth and a pair of huge tail feathers, for
example. It is Brazil’s oldest bird, whose fossil remains

5 date back to 115 million years ago, and was discovered
in the interior of the State of Ceará.

There were already indications that birds, or maybe
feathered dinosaurs, had lived in the area currently known
as Chapada do Araripe because isolated feathers had

10 been found before in the rocks of the region. The new
fossil, however, should bring much more accurate data
on the evolution of birds, as the entire animal is preserved
with articulated skeleton, soft tissues (like tendons),
feathers and pigments.

15 The fossil discovery is described in an article in the
scientific journal “Nature Communications”, written by a
group of Brazilian and Argentine paleontologists led by
Ismar Carvalho, from the Federal University of Rio de
Janeiro, and Fernando Novas, from the Argentine Museum

20 of Natural history.
Carvalho explains that, for now, the team chose

not to give a formal scientific name to the fossil. For the
time being, it is certain the animal belongs to the group
Enantiornithes, primitive birds characterized, in most

25 cases, by the presence of teeth, which show that they
are “daughters” of carnivorous dinosaurs. Enantiornithes
have no living descendants today – modern birds descend
from another group: the Euornithes.

Brazil’s northeastern plateau is rich in spectacularly
30 preserved fossils, in particular those of pterosaurs (flying

reptiles), but this is the first bird found there and the
most complete of all Gondwana supercontinent, which
incorporated South America, India, Africa and Antarctica
in the era of the dinosaurs.

BRAZIL’S oldest bird fossil . Disponível em: <www1.folha.uol.com.br/
internacional/em/scienceandhealth/2015/06/1637306-brazils-oldest-bird-
fossil-found-in-ceara.shtml>. Acesso em: 8 maio 2016. Translated by
Juliana Calderari.

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

About the bird fossil discovered in Ceará, it’s correct to say:

(  ) It was a very small bird.
(  ) Its tail feathers were big.
(  ) It’s over a hundred million years old.
(  ) Its beak was just like the one of  now-existing humming

birds.

The correct sequence, from top to bottom, is

A) T T T T
B) F T T F
C) F F F T
D) T F F T
E) T T T F

Questão 32

As fossil feathers had previously been found in the area,
scientists

A) suspected that feathered dinosaurs might have lived there.
B) were sure that only feathered dinosaurs used to inhabit the

area.
C) decided to restrict visits to the area so as not to disturb

their study.
D) invited other paleontologist to help them confirm their

hypothesis.
E) think that only flying reptiles seem to have inhabited that

area.

Questão 33

It’s stated in the text that the new bird fossil found in Ceará

A) will be of little use in the study of birds’ evolution.
B) has been maintained in good conditions.
C) has been greatly damaged.
D) has been mostly ruined by weather conditions.
E) seems to be rather worthless to scientists.

Questão 34

The team of scientists that discovered the bird fossil in Ceará

A) have already given it a scientific name.
B) say that it descended from carnivorous dinosaurs.
C) believe that some modern birds descended from it.
D) think that just a few primitive birds used to have teeth.
E) are having difficulty  in deciding which group it belongs to.

Questão 35

“Enantiornithes have no living descendants today” (l. 26-27)

This sentence can be exactly rephrased as
Enantiornithes_______ living descendants today.

The alternative that completes this blank correctly is

A) mustn’t have had many.
B) can’t have lots of.
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Questões de 36 a 39

Inglês

Questão 36

Questão 38

Questão 37

TEXTO:

The Absent Professor

At one panel during the World Economic Forum in
Davos last month, the star was 12-year-old Khadija Niazi
from Lahore, Pakistan. She was only 10 when she first
took an online course about artificial intelligence taught

5 by big thinkers Sebastian Thrun and Peter Norvig from
the Google firmament. And she now says she intends to
be a physicist. The audience was so charmed by Khadija
that when she gave up her seat on the panel to Bill Gates
there was an audible sigh of disappointment.

10 In fact, Khadija is more than precocious; she’s the
prologue to a future. Innovators such as Daphne Koller,
cofounder of Coursera, which launched a year ago and
now has 33 university partners around the world, are
transforming higher education. Online learning is

15 disrupting one of the last bastions of true traditionalism,
challenging its assumptions, breaking down its
structures. What’s the role of professors teaching courses
that are just as easily taught online? What is the function
of a lecture hall? A classroom? A campus? All of those

20 questions are now up in the air … along with the stunning
cost of tuition. Once again, this is a story of adapt or die.

THE ABSENT Professor. Disponível em: <www.newsweek.com/
christopher-dickey-around-world-six-ideas-63319>. Acesso em: 8 maio
2016.

The author of this text believes that online education

A) is kind of scary.
B) is doomed to failure.
C) is likely to be irreversible.
D) should be disregarded.
E) seems to be potentially damaging.

At one panel during the World Economic Forum in Davos,

A) Khadija failed to get the attention of most adults in the
audience.

B) the audience was looking forward to hearing Bill Gates.

C) most of the audience was against online courses.

D) the audience gave Bill Gates a standing ovation.

E) Khadija captivated the whole audience.

The only word or phrase which has been suitably defined is

A) “intends” (l. 6) – pretends.
B) “gave up” (l. 8) – refused to give.
C) “launched” (l. 12) – started.
D) “up in the air” (l. 20) – disappearing.
E) “stunning” (l. 20) – irrisory.

Questão 39

Considering language use in the text, it’s correct to say:

A) The verb form “taught” (l. 4) is in the Simple Past tense.
B) The phrase “so […] that” (l. 7-8) emphasizes the result of

an action.
C) The conjunction “than” (l. 10) expresses time.
D) The word “which” (l. 12) is functioning as an interrogative.
E) The phrase “What’s” (l. 17) is the contraction of “What was”.

Questões de 40 a 44
TEXTO:

IMEI number

The International Mobile Equipment Identity (IMEI)
is a number unique to every GSM and UMTS mobile
phone. It is usually found printed on the phone underneath
the battery and can also be found by dialing the sequence

5 *#06# into the phone.  The IMEI (14 digits plus check
digit) or IMEISV (16 digits) includes information on the
origin, model, and serial number of the device.

The IMEI number is used by the GSM network to
identify valid devices and therefore can be used to stop a

10 stolen phone from accessing the network. For example,
if a mobile phone is stolen, the owner can call his or her
network provider and instruct them to “ban” the phone
using its IMEI number. This renders the phone useless,
regardless of whether the phone’s SIM is changed.

15 When mobile equipment is stolen or lost, the
operator or owner will typically contact the Central
Equipment Identity Register (CEIR) which blacklists the
device in all operator switches so that it will in effect
become unusable, making theft of mobile equipment a

20 useless business. 
The IMEI number is not supposed to be easy to

change, making the CEIR (Central Equipment Identity
Register) blacklisting effective. However this is not always
the case: IMEI may be easy to change with special tools

25 and operators may even flatly ignore the CEIR blacklist. 

IMEI number. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/
International_Mobile_Station_Equipment_Identity>.  Acesso em: 8 maio
2016.

Questão 40

The only question to which there’s no answer in the text is

A) Who should the mobile phone owner get in touch with in
case of  theft?

B) How do you know what the IMEI number of your phone is?
C) Where can the IMEI number be displayed?
D) What is the IMEI number for?
E) Why can’t the IMEI number be altered?

C) didn’t use to have.
D) have a few.
E) don’t have any.



11UNIT - Universidade Tiradentes - Cursos de Graduação e Tecnologia -
Processo Seletivo  2016 - 2o Semestre - 1o dia

Consultec - 24 anosInglês

Questão 41

If you enter the sequence *#06# on your mobile phone,

A) your IMEI number will be automatically changed.
B) you’ll get the IMEI number of your mobile.
C) you’ll get immediately in touch with your operator.
D) you’ll make your phone useless.
E) you’ll delete all the information in your mobile.

Questão 42

If you want to make your mobile phone unusable, you

A) must register a formal complaint at the police station and give them your mobile phone number.
B) have to take measures as soon as possible before the thieves change the phone’s SIM.
C) yourself can block it immediately by just dialing its IMEI number on another mobile.
D) can block it with your operator unless your phone’s SIM has been changed.
E) should require your mobile operators to blacklist it using its IMEI number.

Questão 43

The correct pair of opposites is in alternative

A) “underneath” (l. 3) – under.
B) “valid” (l. 9) – reasonable.
C) “lost” (l. 15) – found.
D) “useless” (l. 20) – unusable.
E) “easy” (l. 21) – simple.

Questão 44

The word expresses what is stated on the right in alternative

A) “by” (l. 4) – time.
B) “or” (l. 6) – choice.
C) “therefore” (l. 9) contrast.
D) “whether” (l. 14) – place.
E) “However” (l. 23) – addition.

Questão 45

SOMETHING’S just not right... Disponível em: <www.thepoke.co.uk/2015/02/18/cartoon-day>. Acesso em: 8 maio 2016.

According to this cartoon,

A) cavemen used to have unhealthy habits.

B) people nowadays live longer  than their ancestors.

C) modern people don’t have access to organic food.

D) people nowadays don’t live past thirty.

E) cavemen already suffered the bad effects of air pollution.
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Língua Estrangeira — Espanhol

Questões de 31 a 45
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Questões de 31 a 34

Questão 31

Questão 33

Questão 32

TEXTO:

EN LA CASA se aprende a saludar... Disponível em: <http://
3.bp.blogspot.com/-CJ2kljZ8uow/VPokPVVBgbI/AAAAAAAAWSk/
KDUnfQ01aB4/s1600/docentes%2BMujica.jpg>. Acesso em: 8 maio 2016.
Adaptado.

De la lectura del texto es posible inferir que

A) los niños de hoy tienen muchas responsabilidades.
B) las buenas maneras empiezan siempre en los centros

educacionales.
C) las actividades escolares suelen exigir más participación

de los padres.
D) el profesorado carece de formación adecuada para la

educación de los niños.
E) las fallas en la educación de los hijos solo la familia las

puede solucionar.

Se puede afirmar que en el texto se

A) deja muy claro que los roles de la familia y de la escuela
están bien definidos.

B) hace una implícita amenaza a los profesores por incumplir
su papel.

C) determina que la escuela tiene que asumir su papel en
la sociedad.

“No le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay
en el hogar”

El fragmento transcrito expresa

A) una regla.
B) un pedido.
C) un precepto.
D) una advertencia.
E) un mandamiento.

Questão 34

En el texto,

A) “los agujeros” en singular sería lo agujero.

B) “hay” es una forma verbal impersonal.

C) “los semejantes” (l. 3) funciona como objeto indirecto del
verbo “respetar” (l. 3).

D) “han inculcado” (l. 9-10) expresa una acción inacabada.

E) “Muy” (l. 11) puede sustituirse por Mucho sin alterar su
significado.

Questões de 35 a 43
TEXTO:

La memoria

En el colegio tenían mala fama los memoriones.
Tan negativa estimación, que si yo contaba con esa
facultad en un grado que no estaba mal trataba de
ocultarlo. Los problemas, las referencias debían hacerse

5 por medio del entendimiento que, por entonces, parecía
formar parte de otro mundo, mejor y más elegante. Luego
estaba la otra virtud, la voluntad, que igualmente se
hallaba bien considerada. En resumen, uno era listo por
el entendimiento y fiable gracias a la voluntad, que

10 constituía la primera defensa contra las tentaciones y el
motor robusto de cualquier objetivo difícil. 

Años más tarde, más tarde y más años, me han
enseñado, sin embargo, la importancia, el valor y el brillo
de ser memorioso. Cuántos enredos habría sido capaz

15 de desenredar y cuánta masa de cariño y vida llenarían
mis bolsillos y mi intelecto si hubiera cultivado y
engrandecido los recuerdos de todo tipo.

Ahora ya es tarde y siento que en ese mal camino
de desechar la memoria, he desechado involuntariamente

20 también un sinfín de gozos y abrazos que ahora buena
falta me hacen y que será ya imposible recobrar.

VERDÚ, Vicente. La memoria. Disponível em: <http://www.elboo
meran.com/blog/11/blog-de-vicente-verdu/>.  Acesso em: 24 mar. 2016.
Adaptado.

D) destacan los éxitos alcanzados en el ambiente escolar.
E) compara la educación al oro brillante.
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Questão 40

Questão 35

Questão 38

Es una idea defendida en el texto la de que

A) el colegio tuvo siempre mala fama en relación a la facultad.
B) la buena memoria implica en tener muchas ganas de

aprender.
C) la fuerza de voluntad siempre conduce a las buenas

virtudes.
D) la facultad selecciona a sus alumnos de acuerdo con la

capacidad intelectual elevada.
E) el entendimiento y la voluntad eran dos virtudes que se

llevaban muy en cuenta.

Questão 36

De acuerdo con el texto, se puede afirmar que la buena
memoria

A) permite fortalecer el pensamiento lógico y concreto.

B) empaña la capacidad expresarse con emoción y confianza.

C) ayuda a arreglar lo que está desordenado y confuso y así
llevar una vida mejor.

D) otorga la capacidad de pensar de modo libre y sin
prejuicios.

E) es muy importante para adquirir el conocimiento
académico.

Questão 37

Es correcto afirmar que el autor del texto

A) entiende que con el paso del tiempo mucha cosa se
olvida.

B) afirma que sufrió mucho porque tenía una memoria
fabulosa.

C) opina que los estudiantes en los colegios del pasado
sufrían bastante humillación.

D) cree que la gente debe guardar los buenos momentos de
la vida en lugares donde sean eternos.

E) confiesa que al excluir cosas de su memoria ha borrado
también grandes momentos de regocijo.

La forma “por entonces” (l. 5) tiene valor

A) atributivo. D)  modal.

B) explicativo. E)  causal.

C) temporal.

Questão 39

El término “Luego” (l. 6) podría sustituirse por

A) Prontamente.

B) Después.

C) Por lo tanto.

D) Conforme.

E) Así.

La locución “sin embargo” (l. 13) expresa

A) adición.
B) duda.

Questão 41

El vocablo “también” (l. 20) podría sustituirse correctamente,
sin cambiar el sentido del texto por

A) abundante.

B) igualmente.

C) frecuente.

D) indiferente.

E) sino.

Questão 42

Con relación al significado que tienen las palabras en el texto,
pueden considerase sinónimas

A) “facultad” (l. 3) — academia.

B) “entendimiento” (l. 5) — aburrimiento.

C) “fiable” (l. 9) — asegurado.

D) “robusto” (l. 11) — obeso.

E) “gozos” (l. 20) — alegrías.

Questão 43

En cuanto al uso de los aspectos lingüísticos del texto, es

correcto afirmar

A) “mala” (l. 1) y “mal” (l. 18) son, respectivamente, adjetivo
y adverbio.

B) “si” (l. 2) expresa afirmación.

C) “En resumen” (l. 8) posee valor conclusivo.

D) “cualquier” (l. 11) forma apocopada que debe anteceder

solo sustantivos masculinos en singular.

E) “ya” (l. 21) indica elección entre dos posibilidades.

Questões 44 e 45

TEXTO:

MORALES, Martín. Querido hijo. Disponível em: <http://alasdeplomo.com/
wp-content/uploads/2010/08/memoria-historica-martinmorales-
vi%C3%B1eta.jpg> Acesso em: 31 mar.2016. Adaptado.

C) condición.
D) finalidad.
E) contraposición.
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Questão 45

Con relación a los aspectos lingüísticos del texto, se puede afirmar que

A) “mismo” está usado como sinónimo de auténtico.

B) “dónde” y “qué” reciben acento gráfico por el mismo motivo.

C) “has dejado” expresa una acción en desarrollo.

D) “tu padre” funciona como objeto indirecto del verbo al que complementa.

E) “lo” en “visitarlo” y “ponerlo” tienen el mismo referente.

Questão 44

Es posible concluir que el autor de la viñeta

A) constata que la vejez es el peor periodo de la vida de la gente.
B) muestra que hay gente abandonada y olvidada en los asilos de ancianos.
C) critica que las personas no rindan cultos a los muertos.
D) denuncia que la familia nuclear tiende a desaparecer.
E) la soledad es una buena opción de vida para muchas personas.

*  *  *

Espanhol
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Matemática

Questões de 46 a 65
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Questão 46

Entre os funcionários de uma empresa, há os que falam inglês e os que falam francês.
Alguns falam os dois idiomas e outros não falam nenhum desses idiomas. Dos que

falam inglês,  também fala francês, e dos que falam francês,  também fala inglês.

Além disso, o número de funcionários que falam somente um desses idiomas é igual
ao número daqueles que não falam nenhum desses idiomas.

Com base nessas informações, pode-se afirmar que a razão entre o número de
funcionários que falam os dois idiomas e o total de funcionários da empresa é
igual a

A) D)  

B) E)  

C)

Questão 47

Os estudantes L e M de uma Universidade receberam bolsa de iniciação científica de

mesmo valor. No final do mês, o estudante L havia gasto  do total da bolsa, e o

estudante M, .

Considerando-se que o estudante L ficou com R$33,00 a mais que o estudante M,
pode-se afirmar que o valor da bolsa, em reais, foi

A) 880 D)  990

B) 900 E)  1000

C) 960

Questão 48

Dentre os candidatos inscritos em um concurso, 30% são homens, e 70%, mulheres.
Desses já têm emprego 80% dos homens e 60% das mulheres.

Considerando-se que x% dos candidatos inscritos já têm emprego, pode-se afirmar que

o valor de x é igual a

A) 24 D)  72

B) 42 E)  75

C) 66

O preço de venda de determinado produto tem a seguinte composição: 50% referentes
ao custo, 20%, ao lucro e 30%, a impostos. Em decorrência da crise econômica, houve
um aumento de 20% no custo desse produto, porém, ao mesmo tempo, ocorreu uma
redução de 10% no valor dos impostos. Para aumentar as vendas do produto, o fabricante
decidiu, então, reduzir seu lucro à metade.

Considerando-se que, depois de todas essas alterações, o preço de venda do produto
sofreu redução de x%, pode-se afirmar que o valor de x é

A) 2 D)  8

B) 3 E)  13

C) 4

Questão 49
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Questão 51

Matemática

Questão 52

Considerando-se F e G funções reais definidas por F(x) = kx + 3, G(x) = 2x e
G(F(− 2)) = − 2, pode-se afirmar que o valor de k é

A) − 2

B) − 1

C) 0

D) 1

E) 2

Questão 50

Um produtor rural dispõe de 240 metros de tela para fazer um cercado retangular,

aproveitando para um dos lados parte de um extenso muro reto. O cercado compõe-se

de uma parte paralela ao muro e três outras perpendiculares a ele, como mostra a figura.

Para cercar a maior área possível, pode-se afirmar que o valor de x2 + y2 é

A) 10000

B) 12000

C) 16000

D) 18000

E) 20000

Uma maionese mal conservada causou mal-estar aos frequentadores de um restaurante.

Uma investigação revelou a presença da bactéria salmonela, que se multiplica segundo

a lei N(t) = 300.2kt, sendo N(t) o número de bactérias encontradas na amostra de

maionese t horas após o início do almoço.

Considerando-se que 3 horas após o início do almoço o número de bactérias era de

1200, pode-se afirmar que o valor de k é igual a

A)

B)

C) 1
D) 2
E) 3

Questão 53

Considerando-se que 1 é raiz do polinômio P(x) = x3 + ax2 + (b − 18 )x + 1 e P(2) = 25,

pode-se afirmar que o valor de  é

A) 10
B) 6
C) 5

D)

E)
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Questão 54

Questão 56

Uma pessoa aposta na loteria durante sete semanas, de forma que o valor de cada aposta

é sempre o dobro do valor da que foi realizada na semana anterior.

Considerando-se que os valores das apostas da primeira e da última semana
foram x reais e R$1920,00, respectivamente, pode-se afirmar que o valor de x é

A) 20 D)  35

B) 25 E)  40

C) 30

Questão 55

A câmara municipal de uma cidade tem exatamente 12 vereadores, sendo que 8 apoiam
o prefeito, e os demais são contra.

O número de maneiras distintas de formar uma comissão contendo 4 vereadores

situacionistas e 3 oposicionistas é igual a

A) 28 D)  250

B) 35 E)  280

C) 70

Certo jogo consiste de um prisma triangular reto com lâmpadas em cada um dos vértices
e um quadro com interruptores para acender essas lâmpadas.

Considerando-se que quaisquer três lâmpadas podem ser acessas por um único

interruptor, que cada interruptor acende exatamente 3 lâmpadas e x% é a probabilidade
de escolher aleatoriamente um interruptor que acenda 3 lâmpadas de uma mesma face,
pode-se afirmar que o valor de x é

A) 20 D)  70

B) 30 E)  80

C) 50

Questão 57

Sabendo-se que det = 6 e que det  = 47, é correto afirmar que o

valor de x + y  é

A) − 3 D)  3

B) − 2 E)  5

C) 2

Questão 58

Uma jovem compra um vestido, uma blusa e um sapato e observa que

 • o  vestido e a blusa custam juntos R$300,00;

 • a blusa e o sapato custam juntos R$350,00;

 • o vestido e o sapato custam juntos R$410,00.

Considerando-se que a jovem pagou x reais pelos três produtos, pode-se concluir que
o valor de x é

A) 530

B) 550

C) 650

D) 670

E) 710
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Questão 59

Questão 60

O projeto de uma casa é apresentado em forma retangular e dividido em quatro
retângulos, como mostra a figura. Sabe-se que a área do banheiro (WC) é igual a 5m²
e que as áreas dos quartos 1 e 2 são, respectivamente, 15m² e 11m².

Nessas condições, pode-se afirmar que a área total do projeto dessa casa, em metros
quadrados, é igual a

A) 44

B) 53

C) 54

D) 64

E) 74

Uma escada de 6m de comprimento está apoiada em uma parede no ponto P e forma
com o solo um ângulo α.

Considerando-se cos α = , pode-se afirmar que a distância, em metros, do ponto P

ao solo é igual a

A)

B)

C) 2 

D) 3

E) 4

Questão 61

Questão 62

A roda de uma bicicleta tem 50cm de raio e,  quando percorre x quilômetros, dá 1000
voltas.

Com base nessas informações, pode-se estimar que

A) x > 4

B) 3 < x < 4

C) 2 < x < 3

D) 1 < x < 2

E) x < 1

Admitindo-se a função G(x) = Mcos (kx), com M e k constantes, 0 < k < ,  x ∈ R,

G(0) = 2 e G(1) = , pode-se afirmar que o valor de G(6) é

A) – 3
B) – 2
C) 0

D)

E) 2
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Questão 63

Considere-se que o plano LNS divide o cubo JLMNPQST
da ilustração em dois poliedros, um, o LNMS, de volume
V1, e o outro de volume V2.

Com base nessas informações, é correto afirmar que a
razão entre V1 e V2  é igual a

A) 2
B) 1

C)

D)

E)

Questão 64

Considere-se que, no gráfico, o triângulo LMN é equilátero e as coordenadas do ponto
L e do M são, respectivamente, (0,0) e (16,0).

Com base nessas informações, pode-se afirmar que as coordenadas de N são

A) (8, 8 )

B) (2, )

C) (4, 4 )

D) (16, 16 )

E) (8 , 8)

Questão 65

Uma circunferência inscrita em um quadrado JLMN tem centro no ponto P(1,2).

Considerando-se que as coordenadas do ponto J são (− 3, − 1), pode-se afirmar que
uma equação cartesiana dessa circunferência é

A) (x −  1)2 + (y −  2)2 = 

B) (x + 1)2 + (y – 2)2 = 

C) (x + 1)2 + (y + 2)2 = 

D) (x −  1)2 + (y −  2)2 = 25

E) (x −  1)2 + (y + 2)2 = 25

*  *  *
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Questões de 66 a 80
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.

Geografia

Questão 66

Para a consolidação dos variados tipos de vegetação existentes
no planeta, é necessário que ocorra a interação entre os
elementos da paisagem natural.

Considerando-se a informação e os conhecimentos acerca das
inter-relações entre os diferentes componentes do quadro
natural, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

(  ) As florestas temperadas possuem caráter decíduo, e no
inverno e no outono as árvores perdem suas folhas.

(  ) As savanas estão situadas geograficamente em regiões
de clima tropical, com duas estações bem definidas,
sendo uma seca no inverno e uma chuvosa no verão.

(  ) As pradarias norte-americanas correspondem aos
cerrados brasileiros,  geralmente se desenvolvem em
relevos planálticos com solos pedregosos e rasos,
dificultando as atividades agrícolas.

(  ) A floresta aciculifoliada brasileira é formada por árvores
da família das coníferas,  ocorrendo em clima com elevada
amplitude térmica e chuvas bem distribuídas durante o
ano.

(  ) A mata atlântica apresenta três tipos de mata, segundo
o relevo, a altitude, os solos e a latitude, sendo a mata
de várzea aquela que se encontra permanentemente
inundada pelos rios da região.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,

é a

A) V F V F F

B) V V F V V

C) F F F V V

D) F F V F V

E) V V F V F

Questão 67

“Todos os continentes têm um núcleo de crosta continental
estável, total ou amplamente formado por rochas pré-cambrianas

com estruturas complexas, normalmente gnássicas e xistosas
e injetadas por basaltos e graníticos”.

O excerto refere-se

A) às bacias farenozoicas, cujo processo de deposição de
detritos ainda não cessou.

B) aos dobramentos antigos, que resultaram de forças
tectônicas no decorrer da história geológica.

C) aos embasamentos cristalinos, que, por estarem

aflorados, ficam submetidos aos agentes erosivos.

D) aos crátons ou plataformas, que, no decorrer do tempo
geológico, sofrem intenso processo erosivo.

E) aos escudos que formam o alicerce das bacias
sedimentares, oriundas da sedimentação inorgânica.

Questão 68

Com base nos conhecimentos referentes à questão hídrica,
é correto afirmar:

A) O desequilíbrio entre a oferta e a demanda dos recursos
hídricos está relacionado, entre outros fatores, com a
poluição dos mananciais superficiais ou subterrâneos.

B) O aproveitamento das águas como recurso energético
está limitado aos rios de planícies, fator primordial para
instalação de usinas hidrelétricas.

C) No Brasil, é desnecessário se recorrer ao processo de
dessalinização, uma vez que é grande a disponibilidade
hídrica em todo território nacional.

D) Os recursos hídricos estão equitativamente distribuídos
pelos continentes, de modo que a carência de acesso a
esse bem renovável se dá por questões políticas e não
por escassez.

E) Na região intertropical do planeta, apesar da dominância
de climas chuvosos, são inexpressivos os estoques de
água doce, em razão da grande evaporação que existe
nessa zona térmica.

Questão 69

As atividades humanas têm gerado consequências severas
para o meio ambiente, alterando a qualidade do ar, do solo
e das águas, além de provocar o aumento da temperatura.

Entre os problemas ambientais, aquele que possui caráter
essencialmente antrópico e que está relacionado com as
condições térmicas da atmosfera é

A) o efeito estufa.
B) as ilhas de calor.
C) a inversão térmica.
D) o aquecimento global.
E) o buraco na camada de ozônio.

Questão 70

I.
Corresponde a uma das correntes marítimas de superfície
do oceano Pacífico considerada a mais fria do mundo. Ajuda
a formar o clima árido do deserto de Atacama, o mais seco do
mundo.
II.
É a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Tem uma
configuração alongada no sentido longitudinal, drena uma
área de aproximadamente 7,5% do território nacional. Nela
se situa a maior ilha fluvio-marítima do mundo e a maior
hidrelétrica totalmente brasileira.

Os textos I e II correspondem, respectivamente, à corrente
marítima

A) do Peru e à Bacia Amazônica.
B) da Califórnia e à Bacia do Paraguai.
C) de Benguela e à Bacia do Paraná.
D) de Falklands e à Bacia do São Francisco.
E) de Humboldt e à Bacia Tocantins-Araguaia.
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Questão 71

A respeito da expansão imperialista na Ásia e na África, na segunda metade do século XIX, é correto afirmar que ela

A) representou um pacto das potências europeias para preservação da integridade dos povos e das culturas nativas.

B) foi motivada pela busca de novas fontes de matérias-primas e de novos mercados consumidores para a expansão capitalista

europeia.

C) foi liderada por Estados europeus voltados para a aplicação da política mercantilista, baseada nos princípios do capitalismo

comercial.

D) teve como justificativa ideológica a expansão da fé cristã, favorecendo a ação dos missionários católicos junto aos pagãos.

E) objetivou a busca de novas áreas para a imigração de europeus, uma vez que a pressão demográfica na Europa exigia

uma solução rápida e definitiva.

Questão 72

A charge ilustra o “efeito dominó”.

Sobre esse efeito, em alusão à Primavera Árabe, pode-se afirmar que teve início

A) no Egito, com a Revolução de Lótus.

B) na Líbia, com a morte de Muammar al-Gaddafi.

C) na Tunísia, com a Revolução de Jasmim.

D) na Síria, com os atentados do Estado Islâmico.

E) na Argélia, com uma onda de protestos e atos de violência.

Questão 73

Em relação à Nova DIT (Divisão Internacional do Trabalho), as letras A e B, na ilustração, representam, respectivamente,

A) metrópoles / colônias.

B) países do Sul / países do Norte.

C) países periféricos / países centrais.

D) países emergentes / países subdesenvolvidos.

E) países desenvolvidos / países subdesenvolvidos industrializados.
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Questão 75

Questão 76

Uma tendência do mundo contemporâneo é a formação de organismos regionais.

Considerando-se esse fato, é correto afirmar:

A) O Paraguai foi suspenso do Mercosul, em 2013, devido ao golpe parlamentar que ameaçou sua democracia, somente sendo
permitida a sua volta ao Bloco após eleições internas.

B) A APEC, composta por todos os países banhados pelo oceano Pacífico, forma uma área de livre comércio, sendo o maior
organismo regional da atualidade.

C) O Nafta, Bloco formado pelos três países da América anglo-saxônica, tem desenvolvido um mercado comum através da
padronização de leis aplicadas em seus países membros.

D) A Grécia, até o presente momento, não foi aceita na União Europeia, fato que decorre da violação dos direitos humanos
com a população curda que habita o sul do país.

E) O projeto Alca, proposto pelos países latino-americanos, e imediatamente posto em prática, foi instituído como uma organização
regional na última Cúpula das Américas.

A partir da análise do mapa e dos conhecimentos acerca dos conflitos atuais, pode-se afirmar corretamente que a Caxemira se
constituiu no epicentro do conflito entre

A) China e Índia, apenas.

B) Paquistão e China, apenas.

C) Afeganistão e Paquistão.

D) Índia, Paquistão e China.

E) Afeganistão, Paquistão, China e Índia.

Questão 74

Os conhecimentos sobre o espaço agrário brasileiro e mundial permitem afirmar corretamente:

A) A soja brasileira, no comércio agrícola internacional, vem perdendo destaque, em razão da logística do transporte de carga
no país.

B) Na Ásia de monções, o uso de técnicas tradicionais e arcaicas na rizicultura irrigada alia baixa mão de obra, produção para
o consumo externo e baixo impacto socioambiental.

C) A concentração fundiária existente nos países subdesenvolvidos resulta da implantação da agricultura de plantation no período
colonial e, atualmente, da modernização agrícola, que inviabiliza o uso de minifúndios.

D) Os pequenos agricultores dos países da América Latina constituem uma exceção no contexto rural que, diante da
impossibilidade de competição, migram para os centros urbanos em busca de melhores condições de vida.

E) O processo migratório das últimas décadas para as regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil tem garantido maior acesso
à terra e, em consequência, a uma desconcentração fundiária nesses espaços.

Questão 77

Sobre o espaço da produção industrial brasileira, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

(  ) A industrialização teve como marco principal a década de 30 do século passado, com a implantação de setores de base
na Região Sudeste.

(  ) A fase conhecida como Plano de Metas foi apoiada na modernização das rodovias e no crescimento do setor de bens de
produção e da indústria automobilística.
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Questão 78

Questão 79

Questão 80

A partir dos conhecimentos sobre a urbanização brasileira,
marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

(  ) A metropolização que se disseminou pelas várias regiões
do país esteve diretamente relacionada com a
modernização do campo e consequente êxodo rural.

(  ) Na paisagem urbana, o contraste de formas revela as
desigualdades das condições de vida da população no
interior das cidades.

(  ) O mercado imobiliário, ao transformar a ocupação
domiciliar em mercadoria, beneficia  as classes menos
privilegiadas economicamente.

(  ) No Nordeste, a rede urbana apresenta a maior densidade
na fachada atlântica.

(  ) A Região Norte ainda não apresenta cidades com
características de metrópole regional, devido à grande
dimensão territorial e à fraca integração econômica entre
as cidades da região.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para
baixo é a

A) V F V F F

B) V V F V V

C) F F F V V

D) F F V F V

E) V V F V F

Tendo-se por base a dinâmica da população brasileira, é
correto afirmar:

A) A queda da taxa de mortalidade, ocorrida após a Segunda
Guerra Mundial, promoveu a redução do crescimento
vegetativo.

B) A Região Nordeste mudou sua tendência histórica, pois
passou a representar a principal área receptora de
migrantes do país.

C) O estreitamento da base e o alargamento do topo da
pirâmide etária demonstram que houve uma redução das
taxas de mortalidade infantil.

D) A diminuição do tamanho das famílias, sobretudo nas
classes média e alta, está relacionada com o fato de a
população ser cada vez mais urbana.

E) As grandes secas foram marcadas pelos movimentos
pendulares do sertão semi-árido para a zona da mata,
onde os trabalhos sempre foram sazonais ou temporários.

A configuração apresentada no mapa do Brasil sugere que ele
representa

A) os principais biomas.
B) a estrutura geológica.
C) as regiões geoeconômicas.
D) as macrorregiões naturais.
E) as grandes zonas climáticas.

(  ) A atual desconcentração industrial decorre da globalização
econômica que induz, por meio das privatizações, o
crescimento do número de indústrias em todas as regiões
do país.

(  ) A produção industrial é grande e diversificada, todavia sua
distribuição geográfica ainda apresenta forte concentração.

(  ) O desenvolvimento desigual brasileiro reflete-se na
disparidade da espacialização da atividade produtiva no
país.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para
baixo é a

A) V F V F F

B) V V F V V

C) F F F V V

D) F F V F V

E) V V F V F

Fontes das ilustrações
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FREEDOM. Disponível em: <internacionalpsol.wordpress.com>. Acesso
em: 13 maio 2016.

Questão 73
GLOBALIZAÇÃO. Disponível em: <https://www.slideplayer,com.br>.
Acesso em: 16 maio 2016.

Questão 76
MAPA. Disponível em: <http://www.reservaer.com.br>. Acesso em: 13
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Questão 80
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