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Processo Seletivo 2018
Modalidade Subsequente

INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS
Esta é uma prova única contendo questões nas áreas do conhecimento de Língua Portuguesa
e Redação, Matemática, História, Geografia, Química, Física, Biologia e Língua Estrangeira
(Inglês e Espanhol).
A marcação das respostas e a redação só serão aceitas quanto feitas com caneta
esferográfica azul ou preta. NÃO use lápis.
A Folha de Respostas e a Folha de Redação são pré-identificadas. Confira os seus dados,
e em caso de divergência chame o Fiscal de Sala.
É de responsabilidade do candidato o manuseio e marcação da Folha de Respostas e a
Folha de Redação.
Marcação Correta

Caderno de Questões
Este caderno contém 40 questões objetivas, com 5 alternativas cada uma e 1 questão de
redação;
A prova objetiva requer domínio do conhecimento, das competências e das habilidades do
egresso do ensino médio.

Folha de Respostas
Depois da conferência dos seus dados, assine a folha no campo indicado;
Não rasure a Folha de Resposta. Ela é única e não será substituída;
Leia, cuidadosamente, cada questão e marque a resposta desejada no campo da questão
na folha de respostas;
Existe apenas UMA alternativa correta para cada questão da prova.

Folha de Redação
Para o rascunho da redação utilize a página indicada no caderno de questões;
O texto final da sua redação dever ser escrito com caneta esferográfica azul ou preta na
Folha de Redação.

ATENÇÃO
O tempo de prova é de 4 horas e 30 minutos. Ao final, as Folhas de Resposta e de Redação
devem ser entregues ao Fiscal da Sala.
O candidato só poderá se retirar da sala após 1 hora do início da prova, e só poderá levar o
caderno de questões após 1 hora e meia do início da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 01
O gigolô das palavras
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Quatro ou cinco grupos diferentes
de alunos do Farroupilha estiveram lá em
casa numa mesma missão, designada por
seu professor de Português: saber se eu
considerava o estudo da gramática indispensável para aprender e usar a nossa
ou qualquer outra língua. (...) Suspeitei de
saída que o tal professor lia esta coluna, se
descabelava diariamente com suas afrontas às leis da língua, e aproveitava aquela oportunidade para me desmascarar. Já
estava até preparando, às pressas, minha
defesa (“Culpa da revisão! Culpa da revisão!”). Mas os alunos desfizeram o equívoco antes que ele se criasse. Eles mesmos tinham escolhido os nomes a serem
entrevistados. Vocês têm certeza que não
pegaram o Veríssimo errado? Não. Então
vamos em frente.
Respondi que a linguagem, qualquer
linguagem, é um meio de comunicação
e que deve ser julgada exclusivamente
como tal. Respeitadas algumas regras básicas da gramática, para evitar os vexames
mais gritantes, as outras são dispensáveis.
A sintaxe é uma questão de uso, não de
princípios. Escrever bem é escrever claro,
não necessariamente certo. Por exemplo:
dizer “escrever claro” não é certo, mas é
claro, certo? O importante é comunicar. (E,
quando possível, surpreender, iluminar, divertir, mover... Mas aí entramos na área do
talento, que também não tem nada a ver
com gramática.) A gramática é o esqueleto
da língua. Só predomina nas línguas mortas, e aí é de interesse restrito a necrólo-
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gos e professores de latim, gente em geral
pouco comunicativa. (...)
Claro que eu não disse isso tudo para
meus entrevistadores. E adverti que minha
implicância com a gramática na certa se
devia à minha pouca intimidade com ela.
Sempre fui péssimo em Português. Mas –
isso eu disse – vejam vocês, a intimidade
com a gramática é tão indispensável que
eu ganho a vida escrevendo, apesar da
minha total inocência na matéria. Sou um
gigolô das palavras. Vivo às suas custas.
E tenho com elas exemplar conduta de um
cáften profissional. Abuso delas. Só uso
as que eu conheço, as desconhecidas são
perigosas e potencialmente traiçoeiras.
Exijo submissão. Não raro, peço delas flexões inomináveis para satisfazer um gosto
passageiro. Maltrato-as, sem dúvida. E jamais me deixo dominar por elas. Não me
meto na sua vida particular. Não me interessa seu passado, suas origens, sua família nem o que outros já fizeram com elas.
Se bem que não tenho também o mínimo
escrúpulo em roubá-las de outro, quando
acho que vou ganhar com isto. As palavras, afinal, vivem na boca do povo. (…)
VERÍSSIMO, Luís Fernando. O gigolô das palavras. 8ª ed. Porto Alegre: L&PM, 1982.

QUESTÃO 01
Leia as afirmativas abaixo sobre o texto 01:
I – Em “Eles mesmos tinham escolhido os
nomes a serem entrevistados” (linhas 15 a
17), a linguagem é conotativa;
II – Na oração “O importante é comunicar.”
(linha 30), há linguagem denotativa e conotativa;
III – No trecho “Sempre fui péssimo em
Português” (linha 43), temos um exemplo
de linguagem denotativa.
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QUESTÃO 03

Assinale a alternativa que corresponde às
opções verdadeiras:
A)
B)
C)
D)
E)

A) A oposição entre o “sol” e a “chuva”
representa o clima de festividade do
encontro entre portugueses e indígenas.
B) A oposição entre o “vestir” e o “despir” sugere a relação pacífica entre
colonizador e colonizado.
C) A oposição entre o “vestir” e “despir”
é utilizada ironicamente para atribuir
ao clima o poder do colonizador de
oprimir o colonizado.
D) A oposição entre o “vestir” e o “despir” representa a escolha dos dominados pela adesão à cultura do dominador.
E) A oposição entre “índio” e “português” representa a tensão entre a
poesia modernista e a poesia parnasiana.

Apenas I
Apenas II
I e II
I, II e III
Apenas III

QUESTÃO 02
A figura de pensamento denominada “ironia” está presente no trecho:
A) “A sintaxe é uma questão de uso,
não de princípios.” (linhas 26 e 27)
B) “Sou um gigolô das palavras.”
(linhas 47 e 48)
C) “A gramática é o esqueleto da
língua.” (linhas 34 e 35)
D) “Claro que eu não disse isso tudo
para meus entrevistadores.” (linhas
39 e 40)

Texto 03
Erro de português

E) “As palavras, afinal, vivem na boca
do povo.” (linhas 62 e 63)

Tira a mão do meu quadril
não sou mulata exportação Brasil
você vacilou, perdeu a vez
enjoei do seu perfume francês

Texto 02
Erro de português

Bancou o superior com seu estilo europeu
Ei, essa cooperação internacional já deu...
fazendo piadas, meu cabelo não é bombril
pra remediar me chamando de “a preta
mais linda que você já viu”

Quando o português chegou
Debaixo de uma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português.

Você desconhece a profundidade da minha
língua
minha saliva tem tupi, guarani
bantu com iorubá
italiano com sueco e tupinambá
vai ler muito livrinho de história
pra me contextualizar na sua memória

ANDRADE, Oswald de. Erro de português. Disponível em: <http://www.jornaldepoesia.jor.br/oswal.
html#erro>. Acesso em 25 jul. 2017.
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(...)
Sua diplomaticamente elaborada cara
simpática
não entra mais na minha gramática
não adianta apelar para a reforma
ortográfica...
você foi reprovado pelo seu erro
erro de português.

Texto 04

SOBRAL, Cristiane. Erro de português. Disponível em: <https://cristianesobral.blogspot.com.
br/2012/11/erro-de-portugues-poesia-de-cristiane.
html>. Acesso em 25 jul. 2017.

QUESTÃO 04
Leia as afirmativas abaixo sobre o poema
“Erro de português” de Cristiane Sobral:

Disponível em: <http://miriamsalles.info/wp/wp-content/uploads/acord>. Acesso em 25 jul. 2017.

I – O texto poético questiona esterótipos
historicamente atribuídos às mulheres
negras.

QUESTÃO 05
O efeito de sentido da charge é construído através da combinação de informações
visuais e recursos linguísticos. Nesta charge, fica evidente que:
A) Os dois personagens terminam convencidos da eficácia da padronização da língua portuguesa através
do Novo Acordo Ortográfico.
B) O personagem que começa a charge defendendo o Novo Acordo Ortográfico convence o outro da sua
importância e eficácia.
C) Um dos personagens sai ainda mais
convencido da ineficácia da padronização da Língua Portuguesa através do Novo Acordo Ortográfico.
D) Os dois personagens defendem,
desde o início, a importância do
Novo Acordo Ortográfico.
E) Os personagens não chegam a
nenhuma conclusão sobre o Novo
Acordo Ortográfico.

II – A personagem-mulher é uma
representante do feminino, mas também
do feminino negro na luta por um espaço
na sociedade.
III – Ressignifica o corpo da mulher negra
através da negação da representação da
mulata como mercadoria para exportação.
Assinale a alternativa que corresponde às
afirmativas verdadeiras:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III;
Apenas I;
I e II;
I e III;
II e III.
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QUESTÃO DE REDAÇÃO

TEXTOS MOTIVADORES
Texto 01
Acordo ortográfico da língua portuguesa

INSTRUÇÕES:
•

Escreva sua redação no espaço reservado ao rascunho;

•

Copie seu texto na folha de redação, usando caneta esferográfica
azul ou preta;

•

Não utilize letra de imprensa (letra
de forma);

•

Mínimo de 20 e máximo de 30 linhas;

•

Evite rasuras e borrões;

•

Apresente proposta de intervenção
em conformidade com os direitos
humanos.

Muito se falou e se fala sobre a nova
reforma na língua portuguesa. Alguns são
a favor, mas pelo que se vê, a maioria é
contra. Há uma crise pessoal diante da
mudança ortográfica: como vou escrever e
ler de forma diferente? Como vou aprender
algo que já tenho como certo e que agora
está errado? Como vou ensinar os meus
filhos a falar se a pronúncia está diferente?
Alguns desses pensamentos sobre o
acordo ortográfico estão equivocados, principalmente o da última pergunta! É importante saber que o modo como as palavras
são pronunciadas continua da mesma maneira, bem como o vocabulário e a sintaxe
(a organização dos termos na oração).
A reforma ortográfica era para entrar
em vigor desde 1990, no entanto, somente três países tinham assinado o protocolo
modificativo do acordo ortográfico: Brasil,
Cabo Verde e Portugal. De acordo com o
Ministério da Educação, o acordo ortográfico visa simplificar e aprimorar a língua
em todos os países da comunidade lusitana. Além disso, o governo poderá reforçar

SERÁ ANULADA A REDAÇÃO:
•

Que estiver assinada;

•

Redigida fora do tema proposto;

•

Apresentada em forma de verso;

•

Escrita a lápis ou de forma ilegível;

•

Abaixo do número de linhas previsto nas instruções.

acordos de cooperação entre os países que
falam português, como ampliar o acordo de
ensino com o Timor Leste, por exemplo.
Todo processo de mudança exige adaptação e há fatores positivos e negativos.
VILARINHO, Sabrina. Acordo ortográfico da língua portuguesa. Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/acordo-ortografico/acordo-ortografico-lingua-portuguesa-1.htm>. Acesso em 25 jul. 2017.
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Texto 02

Disponível
em:
<http://professoracurtiaulaparticular.blogspot.com.br/2013/06/dicas-e-charges.html>. Acesso em 25 jul. 2017.

Considerando os textos 01 e 02, assim
como os seus próprios conhecimentos sobre a temática, redija um texto dissertativo-argumentativo sobre “Vantagens e desvantagens do Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa”. Não esqueça de apresentar
proposta de intervenção em conformidade
com os Direitos Humanos.

9

Rascunho da Redação

RASCUNHO

MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
No período de 23 a 29 de outubro de
2017, o Ministério da Ciência, Tecnologia
e Comunicações (MCTIC) realizará a 14ª
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,
que neste ano tem como tema: A Matemática Está em Tudo.
A chamada pública para financiamento de projetos, lançada pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), dispõe de R$ 5,54
milhões para investir nos projetos selecionados. A expectativa é de que o edital
selecione 170 propostas, número superior
ao da primeira chamada pública da SNCT,
que, em 2016, aprovou 89 projetos.
Disponível em: http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/. Acesso em 28 jul. 2017.

Com fundamento no texto acima, podemos
afirmar:
A) A expectativa é que, de 2016 a
2017, o número de projetos cresça
em aproximadamente 72,02%.
B) Se em 2016 fosse investido R$ 5,54
milhões e cada projeto recebesse a
mesma quantia, caberia a cada projeto menos de R$ 50.000,00.
C) Se em 2017 as 170 propostas forem
selecionadas e cada projeto receber
a mesma quantia, cada um deles receberá mais de R$ 40.000,00.
D) A diferença entre o número de projetos estimados para 2017 e o número de projetos em 2016 é de,
aproximadamente, 35% do número
de projetos estimados para 2017.
E) A expectativa é que, de 2016 a
2017, o número de projetos cresça
em aproximadamente 91,01%.
11

RASCUNHO

QUESTÃO 07
Transmitida pelo mosquito Aedes
aegypti, a dengue é uma doença viral que
se espalha rapidamente no mundo. Nos últimos 50 anos, a incidência aumentou 30
vezes, com ampliação da expansão geográfica para novos países e, na presente
década, para pequenas cidades e áreas
rurais. É estimado que 50 milhões de infecções por dengue ocorram anualmente e
que aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas morem em países onde a dengue é
endêmica.
No Brasil, a transmissão vem ocorrendo de forma continuada desde 1986,
intercalando-se com a ocorrência de epidemias, geralmente associadas com a
introdução de novos sorotipos em áreas
anteriormente indenes ou alteração do
sorotipo predominante. O maior surto no
Brasil ocorreu em 2013, com aproximadamente 2 milhões de casos notificados.
Atualmente, circulam no país os quatro sorotipos da doença.
Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.
br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/dengue>. Acesso em 7 de ago. 2017.

Considerando o texto acima, podemos afirmar que:
A) Nos últimos 50 anos, a incidência
de dengue aumentou 2000%.
B) Nos últimos 50 anos, a incidência
de dengue aumentou 3000%.
C) Nos últimos 50 anos, a incidência
de dengue aumentou 1000%.
D) Nos últimos 50 anos, a incidência
de dengue aumentou 4000%.
E) Nos últimos 50 anos, a incidência
de dengue aumentou 5000%.
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QUESTÃO 08

RASCUNHO

A meia-vida é a quantidade de tempo
característica de um decaimento exponencial. Se a quantidade que decai possui um
valor no início do processo, na meia-vida a
quantidade terá metade deste valor.
Nos processos radioativos, meia-vida
ou período de semi-desintegração de um
radioisótopo é o tempo necessário para
desintegrar a metade da massa deste isótopo, que pode ocorrer em segundos ou
em bilhões de anos, dependendo do grau
de instabilidade do radioisótopo. Ou seja,
se tivermos 100kg de um material, cuja
meia-vida é de 100 anos; depois desses
100 anos, teremos 50kg deste material.
Mais 100 anos e teremos 25kg, mais 100
anos e teremos 12,5 kg, mais 100 anos
6,25 kg, mais 100 anos 3,125 kg, mais 100
anos 1,5625 kg, mais 100 anos 0,78125 kg
e assim sucessivamente.
No caso do carbono-14, a meia-vida é
de 5.730 anos, ou seja, este é o tempo necessário para uma determinada massa deste isótopo instável decair para a metade da
sua massa, transformando-se em nitrogênio-14 pela emissão de uma partícula beta.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Meia-Vida>. Acesso em 7 ago. 2017.

Um laboratório identificou determinada
substância que possui meia vida de 150
anos, e que a massa M, em quilogramas, é
uma função do tempo t, em anos, e é dada
onde
é
pela expressão
a massa inicial e
é uma constante positiva. O tempo, em anos, necessário para a
massa cair para
A)
B)
C)
D)
E)

da massa inicial é:

300
50
100
200
250
13

QUESTÃO 09

A)

Um viaduto foi construído com a
finalidade de diminuir o congestionamento no trânsito da cidade de Matemápolis.
Para sustentação, foram construídos 8 pilares, todos no formato de um cilindro reto
com o raio da base 1,50 m e altura 5,00 m.
Para garantir um maior tempo no intervalo
de uma manutenção para outra, o engenheiro resolveu pintar todos os pilares com
duas demãos de uma determinada tinta
cujo rendimento de uma lata é de 180,00
m² por demão. Sabendo que uma lata de
,o
tinta custa R$ 130,00 e considerando
valor gasto, em reais, para a pintura de todos os pilares, é de:
A)
B)
C)
D)
E)

B)

C)

D)

E)

180
260
520
720
650

QUESTÃO 10
Numa avaliação com 100 questões,
a pontuação de cada questão foi atribuída de acordo com uma progressão geométrica de razão 2 da seguinte forma: a
primeira questão valia 1 ponto, a segunda
questão valia 2 pontos, a terceira questão
valia 4, a quarta questão valia 8 pontos e
assim por diante. A nota máxima que um
aluno pode ficar é o somatório dos pontos
de todas as questões. Uma pessoa, ao fazer esta avaliação, verificou que acertou
todas as questões de numeração múltiplos
de três maiores que 20 e menores que 40
e também acertou as questões de numeração múltiplos de cinco maiores que 31 e
menores que 51. Que pontuação este estudante fez na prova?
14
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HISTÓRIA

narem o comércio mundial de mercadorias.
C) Revela o subdesenvolvimento do
capitalismo europeu, que dependia de empréstimos de ouro e prata
para realizar o comércio com outros
territórios.
D) A prata e o ouro americanos já eram
de conhecimento dos Indianos, possuidores de maiores saberes de navegação e comércio que os portugueses, devido a sua relação com
os povos muçulmanos, que, nesse
período, haviam dominado muitos
territórios, incluindo algumas terras
da Península Ibérica.
E) O metalismo como concepção econômica fez de Portugal, Espanha e
outros Reinos detentores de colônias pioneiros na industrialização.

QUESTÃO 11
“Ao retornar a Lisboa [depois de tratar de
negócios nas “Índias”], Vasco da Gama falou com o Conde de Vimioso que, ao saber
que os indianos exigiam ouro e prata em
troca de seus produtos, disse: ‘Então foram eles que nos descobriram!’”.
FONTANA, Josep. Introdução ao estudo da História
Geral. São Paulo; EDUSC, 2000, p. 157.

Acerca dessa afirmação feita pelo Conde de
Vimioso, podemos interpretar sobre o contexto da Expansão Marítima Europeia que:
A) Ao falar que foram os indianos que
descobriram os europeus, o Conde
de Vimioso queria dizer que, ao descobrir uma rota para as Índias, esperava-se que Portugal economizasse
recursos, evitando todos os transtornos fiscais por passar em terras
estrangeiras em busca de mercadorias. No entanto, na verdade, quem
estava lucrando com aquilo eram
os Indianos que “descobriram” uma
forma de se benefeciarem da “descoberta” portuguesa, acumulando o
ouro e a prata portuguesa.
B) A Expansão Marítima Europeia se
deu num contexto mais amplo de
crescente mercantilização de produtos entre Ásia, Europa e África e,
nesse momento, os Europeus ainda cumpriam o papel de revendedores de produtos comprados pela
Europa. Depois da expropriação da
prata e ouro das Américas, os europeus se fecharam economicamente
e conseguiram recursos para domi-

QUESTÃO 12
A ditadura implantada desde 1964 até
1985 se autoproclamava como uma revolução que retomou a democracia no Brasil,
ameaçada pelo comunismo, pela corrupção e pela inflação. No entanto, os historiadores caminham para um entendimento
de que o que aconteceu em 1964 foi um
golpe de Estado de caráter “Civil-Militar”.
Por quê?
A) Contou com o apoio de toda a sociedade que saiu às ruas em marchas
contra o comunismo e silenciou-se
frente a tortura de militantes contrários à ditadura.
B) Porque parte dos militares golpistas
estavam na Reserva.
C) Porque pretendia devolver o governo para os civis assim que o “inimi16

go interno” fosse vencido.
D) Porque, como toda revolução, não
pode ser feita sem a participação do
povo, apoiando a tomada de poder.
E) Porque setores do alto empresariado, associados a empresas internacionais, e grandes proprietários de
terra financiaram e organizaram associações conspiratórias e desestabilizadoras durante o governo João
Goulart e depois dele apoiaram o
regime.

históricas na tradição política da
esquerda internacionalista, por isso
seria estatista e contrário ao liberalismo econômico. A cor vermelha da
bandeira do partido Nacional-Socialista era inspirada na Revolução
Russa, que adotou as cores vermelhas quando se transformou de
Rússia para URSS.
D) Uma boa parte dos seus líderes tinham origem no comunismo ou socialismo. A política era voltada para
as massas, revelando seu caráter
democrático e em prol dos trabalhadores pobres. Com o passar do
tempo, passaram a divergir dos
comunistas por conta do nacionalismo. Para eles, a revolução tinha
que ser nacional, enquanto os comunistas defendiam o internacionalismo. Foi dessa forma que cresceu
a xenofobia entre os fascistas, pois
temiam que o internacionalismo fizessem com que seus trabalhadores perdessem empregos.
E) O fascismo foi uma resposta à ascensão imperialista norte-americana após a 1ª Guerra Mundial.

QUESTÃO 13
Podemos caracterizar historicamente o
fascismo do entreguerras como:
A) Um movimento que visa a inserção
de um país de forma autônoma e
independente no mercado mundial
capitalista, colocando a pátria em
primeiro lugar para melhor distribuição de empregos e posições para
todos os seus cidadãos.
B) Personalização do líder, o pai da
nação, em oposição ao multipartidarismo democrático; nacionalismo
beligerante, seus principais votantes se encontravam na classe média e média baixas, frustradas pelas
crises do modelo liberal parlamentar e econômico liberal; anticomunismo, responsável pela divisão da
nação através das lutas de classes
e pelo internacionalismo; xenofobia
e racismo, causados por ressentimentos históricos que iam desde
a perda de guerras e territórios até
diferenças religiosas e linguísticas.
C) Um movimento que tem origens

QUESTÃO 14
O mundo que surgiu por detrás das trincheiras da 1ª Guerra Mundial foi modificado em aspectos que alterariam a vida
cotidiana de grandes populações e a organização do poder no mundo. Assinale a
questão que representa essas mudanças.
A) Revolução Russa, Partilha da África; desenvolvimento de novas tecnologias; expansão do islamismo.
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B) A ascensão estadunidense como
nova potência mundial; a ascensão
dos fascismos; maior participação
das mulheres nos postos de trabalho e comando.
C) Ascensão estadunidense como
nova potência mundial; surgimento
de novas tecnologias; um processo de desarmamento na Europa; o
incentivo à reconstrução da Alemanha.
D) A ascensão dos fascismos; maior
participação das mulheres nos postos de trabalho e comando; início da
Guerra Fria; corrida armamentista
E) Início da Guerra Fria; a partilha da
África; ascensão estadunidense
como nova potência mundial; Revolução Russa.

católicas que acarretava na salvação pelos arrependimento e não
pela fé.
E) Criar grande preocupação na Igreja
Católica, mantendo sua preocupação centrada na Europa, o que justificou o tardio povoamento do Brasil.

QUESTÃO 15
No início do século XVI, Martinho Lutero
publicizava suas teses contrárias a alguns
rumos que a Igreja católica vinha tomando
ao longo da idade média. Essa movimentação de Lutero desencadeou um movimento que foi chamado de Reforma Protestante. A reforma notabilizou muitas críticas à
Igreja, dentre elas:
A) Recusar a importância da terra para
os grandes proprietários, tirando deles todos o poder divino que poderiam reivindicar através da nobreza.
B) Ter sido o elemento fundador do
iluminismo que tanto criticava as
ideias mágicas contidas nos milagres católicos.
C) O refortalecimento do feudalismo.
D) Criticar a prática das indulgências
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ção com a expansão das atividades humanas sobre os ecossistemas na América do
Sul, assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 16
“Pecuária é responsável por mais de
80% do desmatamento no Brasil

A) Nos últimos anos, apesar das iniciativas bem-sucedidas de organizações ambientais no combate ao
desmatamento das florestas e ecossistemas tropicais, verificou-se um
aumento expressivo do desmatamento causado especialmente pela
expansão das cidades na América
Latina.
B) O trecho da reportagem revela uma
triste tendência atual de transferência de atividades de cultivo comercial de países latino-americanos em
crise, como Venezuela e Bolívia,
para países que se encontram em
processo de crescimento econômico mais acelerado, como o Brasil.
C) O Brasil tornou-se um notório produtor e exportador mundial de carne
bovina neste século, o que tem levantado debates tanto relacionados
à questão social de acesso à terra
e ameaças aos povos da floresta,
quanto à questão ambiental desencadeada pelo vigoroso aumento do
desflorestamento para formação de
pastagens.
D) A Amazônia, por ser um bioma que
ocorre exclusivamente no território
brasileiro, tornou-se prioridade nas
políticas de demarcação de terras e
de conservação do governo brasileiro, que restringe frequentemente
as atividades agropecuárias e de
mineração na região desde a década de 1980.
E) Ainda que a reportagem citada
aponte para um quadro de forte de-

Expansão de pastos foi o principal fator
para desmatamento na América Latina, de
acordo com estudo.
No último mês, a Organização das
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) lançou o relatório Estado
das Florestas do Mundo 2016, que traz números sobre o desmatamento no Brasil e
América Latina, entre outros países.
Segundo o estudo, entre 1990 e
2005, 71% do desmatamento na Argentina, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Peru,
Venezuela e Brasil foi devido a demanda
de pastos; 14% os cultivos comerciais, e
menos de 2% infraestrutura e expansão
urbana. A expansão dos pastos causou a
perda de ao menos um terço das florestas
em seis países analisados. Na Argentina,
a expansão dos pastos foi responsável por
45% do desmatamento e a expansão de
terras de cultivo comerciais respondeu por
mais de 43%. No Brasil, mais de 80% do
desmatamento estava ligado à conversão
de terras em terrenos de pasto.”
Disponível em: <http://amazonia.org.br/2016/09/
pecuaria-e-responsavel-por-mais-de-80-do-desmatamento-no-brasil/> Acesso em 7 ago. 2017.

A leitura do trecho da reportagem revela
dados importantes e também preocupantes sobre a atual situação de ameaça em
que se encontram alguns dos biomas mais
importantes do continente latino-americano, especialmente o bioma amazônico.
Sobre esse quadro alarmante e a sua rela-
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gradação socioambiental na região,
percebe-se uma tendência clara de
abandono da pecuária bovina, em
especial no Brasil, onde escândalos recentes de corrupção levaram
o governo brasileiro a proibir as exportações de carne para diversos
países.

o século XXI de ser um país com
poucos idosos.
C) A ampliação no número de idosos
pode estar relacionada ao aumento das taxas de mortalidade geral e
mortalidade infantil.
D) A ocorrência de um número maior
de pessoas idosas do sexo feminino nos anos 2000 deve-se ao fato
de que as mulheres costumam se
aposentar mais cedo e têm média
salarial muito acima da dos homens
no Brasil.
E) O crescimento da população com
faixa etária acima de 70 anos nos
dados de 2000 é considerado uma
consequência do aumento da longevidade média dos brasileiros no
período analisado.

QUESTÃO 17
Observe os gráficos que seguem, conhecidos como “pirâmides etárias”, para dois
momentos distintos na história recente do
Brasil:

QUESTÃO 18
Observe a imagem a seguir:

A partir dos dados apresentados pelas pirâmides etárias do Brasil para as décadas
de 1980 e 2000, identifique a afirmação
verdadeira:
A) Ocorreu uma expansão da população considerada jovem no intervalo analisado, revelando aumento
nas taxas de fecundidade gerais do
país.
B) O expressivo número de adultos registrado a partir dos anos 2000 deixa clara a tendência do Brasil para

Disponível em: <http://planetadoalan.blogspot.com.
br/2012/05/problema-de-fuso-horario.html>. Acesso em 7 ago. 2017.

A interpretação do diálogo pode ser feita
com auxílio dos conhecimentos geográficos referentes ao sistema mundial de fusos horários. Sendo assim, podemos afirmar que o diálogo desenvolvido na charge:
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e gestão sustentáveis das áreas turísticas
faz da visita uma aventura, colocando a
conservação de importantes patrimônios
aos desejos da sorte.

A) Ironiza a situação com o fato de que
o sistema de fusos horários se organiza de modo que apresenta horas e
datas distintas num mesmo instante
em diferentes partes do planeta.
B) Refere-se ao fato de o sistema de
fusos horários atual permitir que o
mundo inteiro tenha um único horário no mesmo instante.
C) Reacende o debate sobre necessidade de mudar o sistema atual,
argumentando que a existência de
países diferentes que possuem o
mesmo fuso horário é inviável.
D) Nega a ideia de que os fusos horários são uma necessidade surgida
a partir da revolução industrial que
acelerou a comunicação e os transportes em escala global.
E) Compara os fusos horários atuais
com o sistema adotado anteriormente, cujas horas eram mais
adiantadas no oeste.

SEABRA, Lilia. Turismo sustentável: Planejamento e gestão. In: CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. A
questão ambiental: diferentes abordagens. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

Analise as afirmações que seguem sobre
o tema:
I – Com grande e reconhecido potencial
para a atividade do turismo, o estado da
Bahia possui importantes patrimônios naturais e culturais que despertam grandes
preocupações no sentido de sua conservação, uso e apropriação.
II – Por se tratar de uma atividade inofensiva ao meio ambiente e às culturas locais,
torna-se desnecessário o planejamento e
gestão do turismo em regiões menos urbanizadas.
III – O turismo é uma atividade econômica
que costuma demandar produtos e serviços dos mais variados setores da economia, como transporte, publicidade, alimentação e hotelaria.

QUESTÃO 19
Leia o fragmento de texto que segue:
Frente ao crescimento acelerado
da atividade em muitos países, o turismo
vem se apresentando como a mais importante fonte de renda, constituindo-se, em
potencial, como forte aliado no combate à
pobreza. Entretanto, independente dos impactos positivos, advindos do turismo, na
economia de muitas nações, problemas
socioambientais e impactos negativos nas
culturas das comunidades receptoras se
ampliam, comprometendo a qualidade de
vida e o ambiente. A falta de planejamento

Marque a alternativa que indica qual ou
quais afirmações está (ão) correta (s):
A)
B)
C)
D)
E)
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Apenas I
Apenas II e III
Apenas I e III
Apenas II
Apenas III

QUESTÃO 20:

a própria Europa em meio ao crescimento
da xenofobia.
Sobre esse quadro internacional e suas
repercussões, analise as afirmações que
seguem:

Leia o trecho da reportagem que segue:
União Europeia e Grécia viram as
costas para refugiados que chegam às
Ilhas Gregas

I – A crise na Síria, desencadeada a partir
da desestabilização do governo do ditador Bashar Al Assad por grupos rebeldes,
agravou-se ainda mais com o surgimento
do grupo extremista Estado Islâmico.

Milhares de refugiados chegando às ilhas
de Aegean, na Grécia, estão sendo recepcionados por um sistema disfuncional e
condições de vida desumanas, de acordo
com a organização humanitária internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF). A
Grécia e a União Europeia (EU) precisam
melhorar urgentemente as condições de
vida para os refugiados, imigrantes e requerentes de asilo, e oferecer assistência
médica adequada e proteção. De acordo
com autoridades, mais de 14 mil pessoas,
das quais mais de 90% fugiram da guerra
na Síria, submeteram-se a jornadas perigosas em pequenas embarcações no mar
Aegean, da Turquia às ilhas Dodecanese,
em busca de proteção. Com poucas instalações adequadas para recebê-los, muitos
refugiados viram-se forçados a dormir no
frio, na chuva e ao relento ou em postos
policiais superlotados, por vezes por dias
seguidos, enquanto aguardavam para serem transferidos para a principal ilha da
Grécia.

II – Enquanto alguns países europeus
veem nos sírios a possibilidade de ampliar
a sua força de trabalho, outros temem o
aumento da vulnerabilidade do continente
à ataques de extremistas islâmicos.
III – A maioria dos países-membros da
União Europeia é favorável à ampliação do
abrigo aos imigrantes, desde que os mesmos aceitem algumas condições, como
continuar os estudos e se converter ao
cristianismo.
IV – Interesses conflitantes de outros países fora da União Europeia, como Estados
Unidos e Rússia, dificultam o combate ao
Estado Islâmico e a estabilização política e
social da Síria.
Com base em seus conhecimentos e interpretação das questões levantadas, marque a alternativa que aponta para as afirmações corretas:

Médicos Sem Fronteiras. Disponível em: <http://
www.msf.org.br/noticias/uniao-europeia-e-grecia-viram-costas-para-refugiados-que-chegam-ilhas-gregas>. Acessado em 31/07/2017.

A)
B)
C)
D)
E)

A questão da imigração síria tornou-se um
dos temas mais fortes e polêmicos dentro
e fora da União Europeia, expondo não
somente a devastadora crise humanitária
no pequeno país do Oriente Médio, mas
também a crise de humanidade que vive
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I e II, apenas
II e III apenas
I, III e IV
I, II e III
I, II e IV
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QUESTÃO 22

QUÍMICA

Para transformar grafite em diamante, é
preciso empregar pressão e temperatura
muito elevadas, em torno de 105 atm e
2.000 oC. O carbono precisa ser praticamente vaporizado e, por isso, apesar de o
processo ser possível, é difícil. Consideremos, então, as entalpias de combustão do
grafite e do diamante:

QUESTÃO 21
A cor amarela do xixi se deve a uma substância chamada urobilina, formada em
nosso organismo a partir da degradação
da hemoglobina. A hemoglobina liberada
pelas hemácias, por exemplo, é quebrada ainda no sangue, formando compostos
menores que são absorvidos pelo fígado,
passam pelo intestino e retornam ao fígado, onde são finalmente transformados em
urobilina. Em seguida, a substância de cor
amarelada vai para os rins e se transforma em urina, junto com uma parte da água
que bebemos e outros ingredientes. Xixi
amarelo demais pode indicar que você não
está bebendo água o suficiente. O ideal é
que a urina seja bem clarinha.

I. C(grafite) + O2(g) → CO2(g)
= -394 kJ

∆H

II. C(diamante)+ O2(g)→ CO2(g)
= -396 kJ

∆H

Quantos kJ são necessários para transformar grafite em diamante?
A)
B)
C)
D)
E)

Quais são as funções orgânicas representadas na estrutura da urobilina?

+2
- 790
+ 790
+ 10
-2

QUESTÃO 23
Uma mistura extremamente complexa de
todos os tipos de compostos – proteínas,
peptídeos, enzimas e outros compostos
moleculares menores – compõem os venenos dos insetos. O veneno de formiga
tem alguns componentes ácidos, tal como
o ácido fórmico ou ácido metanoico, enquanto o veneno da vespa tem alguns
componentes alcalinos. O veneno penetra
rapidamente o tecido uma vez que você foi
picado. Sobre o veneno dos insetos, pode-se afirmar que:

A) Aldeído, Ácido Carboxílico e Cetona
B) Amida, Amina, Ácido Carboxílico
C) Cetona, Amina e Hidrocarboneto
D) Ácido Carboxílico, Amida e Fenol
E) Fenol, Amina e Amida

A) O veneno de formigas possui pH
entre 8 e 10.
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B) A fenolftaleína é um indicador de pH
e apresenta a cor rosa em meio básico e apresenta aspecto incolor em
meio ácido, no entanto, na presença do veneno da vespa esse indicador teria sua cor inalterada devido
à mistura complexa de outros compostos.
C) O veneno da formiga, formado por
ácido fórmico, de fórmula H2CO2,
poderia ser neutralizado com o uso
de bicarbonato de sódio.
D) Segundo a teoria de Arrhenius, o
veneno de vespa, em água, possui
mais íons hidrônio do que o veneno
de formiga.
E) Os venenos de ambos os insetos
não produzem soluções aquosas
condutoras de eletricidade.

rapidamente com excesso de água.
E) Adicionar mais vinagre à mistura e
aquecer o sistema.
QUESTÃO 25
A solução de hipoclorito de sódio (NaOCl)
em água é chamada comercialmente de
água sanitária. O rótulo de determinada
água sanitária apresentou as seguintes informações:
Solução 20% m/m
Densidade = 1,10 g/mL
Com base nessas informações, a concentração da solução comercial desse NaOCl
será:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 24
Para remover uma mancha de um prato de
porcelana, fez-se o seguinte: cobriu-se a
mancha com meio copo de água a temperatura ambiente, adicionaram-se algumas
gotas de vinagre e deixou-se por uma noite. No dia seguinte, a mancha havia clareado levemente. Usando apenas água
e vinagre, qual a alternativa abaixo que
apresenta a(s) condição(ões) para que a
remoção da mancha possa ocorrer em menor tempo?
A) Adicionar meio copo de água fria.
B) Deixar a mancha em contato com
um copo cheio de água e algumas
gotas de vinagre.
C) Deixar o sistema em repouso por
mais tempo.
D) Colocar a mistura água e vinagre
em contato com o prato, mas lavá-lo
25

1,10 mol/L
2,00 mol/L
3,00 mol/L
2,95 mol/L
3,50 mol/L

FÍSICA
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 26
Na montagem experimental abaixo, os blocos A, B e C têm massas mA = 2,0 kg, mb
3,0 kg e mc=5,0 kg. Desprezam-se os atritos e a resistência do ar. Os fios e as polias
são ideais e adote g = 10 m/s2

28
274,4
40
2,86
32

QUESTÃO 28
Analise as proposições e indique a verdadeira:
A) Calor e energia térmica são a mesma coisa, podendo sempre ser usados tanto um termo quanto o outro,
indiferentemente.
B) Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando possuem quantidade
iguais de energia térmica.
C) O calor sempre flui da região de
menor temperatura para a de maior
temperatura.
D) Um corpo somente possui temperatura maior que a de um outro quando sua quantidade de energia térmica também é maior que a do outro.
E) Calor é energia térmica em trânsito,
fluindo espontaneamente da região
de maior temperatura para a de menor temperatura.

No fio que liga o bloco B com o bloco C,
está intercalada uma mola leve de constante elástica 3,5.103 N/m. Com o sistema
em movimento, a deformação da mola é?
A)
B)
C)
D)
E)

2,0 cm
1,0 cm
1,5 cm
2,8 cm
4,2 cm

QUESTÃO 27
O Beach park, localizado em Fortaleza –
CE, é o maior parque aquático da América
Latina situado na beira do mar. Uma das
suas principais atrações é um toboágua
chamado “Insano”. Descendo esse toboágua, uma pessoa atinge sua parte mais
baixa com velocidade módulo 28 m/s. Considerando-se a aceleração da gravidade
com módulo g= 10 m/s2 e desprezando-se
os atritos, estima-se que a altura do toboágua, em metros, é de:

QUESTÃO 29
Um objeto luminoso e linear é colocado a
20 cm do orifício de uma câmara escura,
obtendo-se em sua parede do fundo, uma
figura projetada de 8 cm de comprimento.
O objeto é, então, afastado, sendo colocado a 80 cm do orifício da câmara. O comprimento da nova figura projetada na parede do fundo da câmara é:
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BIOLOGIA
A)
B)
C)
D)
E)

32 cm
16 cm
2 cm
4 cm
10 cm

QUESTÃO 31
Câncer é o nome dado a um conjunto de
mais de 100 doenças que têm em comum
o crescimento desordenado de células que
invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões
do corpo. De todos os casos, 80% a 90%
dos cânceres estão associados a fatores
ambientais, tais como, cigarro, exposição
excessiva ao sol e alguns vírus.

QUESTÃO 30
Um aquecedor de imersão, ligado a uma
fonte de tensão contínua de 1,00.102 V,
aquece 1,00 kg de água, de 15º C a 85º
C, em 836 s. Calcule a resistência elétrica
do aquecedor, supondo que 70% da potência elétrica dissipada no resistor seja
aproveitada para o aquecimento da água.
Considere o calor específico da água: c =
4,18.103 J/Kg.K.
A)
B)
C)
D)
E)

Instituto Nacional de Câncer (INCA). Disponível em
http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=322.
Acesso em 7 ago. 2017.

De acordo com a parte descrita no trecho acima, “o crescimento desordenado de células”,
qual seria o processo no organismo humano
que pode causar tal crescimento incomum e,
consequentemente, estar envolvido no desenvolvimento de câncer? Escolha a alternativa que contém a resposta correta.

20 Ω
35 Ω
50 Ω
42 Ω
32 Ω

A)
B)
C)
D)
E)

Respiração celular
Fecundação
Mitose
Circulação sanguínea
Crossing over

QUESTÃO 32
No corpo humano, existem muitos grupos
celulares, tais como células sanguíneas,
células nervosas, células epiteliais, entre
outras. Estas células possuem funções
diferentes e utilizam em seus processos
metabólicos proteínas e enzimas distintas.
De acordo com tais afirmações, responda:
qual seria a explicação para esta diferenciação celular? Escolha a alternativa que
contém a resposta correta.
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A) Os diversos grupos celulares possuem informações genéticas diferentes, por isso possuem esta
diversidade de formas, funções e
proteínas e enzimas.
B) Apenas as células nervosas possuem informações genéticas diferentes, pois possuem funções muito
complexas e formato muito diverso
em relação aos outros grupos celulares.
C) Os diversos grupos celulares possuem informações genéticas iguais,
porém há um controle sobre a expressão gênica em cada um.
D) No desenvolvimento embrionário,
apenas as primeiras células possuem informações genéticas iguais.
Na fase de diferenciação celular,
como demostra o nome da fase, os
grupos de células diferenciam as informações genéticas.
E) Apenas as células-tronco embrionárias possuem informações genéticas iguais, pois são capazes de originar todos os tecidos e órgãos do
corpo humano.

A) O homem não pode interferir e modificar tal fenômeno na agropecuária.
B) Para utilização na agropecuária, pode-se utilizar apenas agentes controladores nativos.
C) O controle biológico está baseado
na relação entre os predadores e o
aumento de sua densidade populacional.
D) Os animais, tais como insetos, são
os únicos agentes controladores
que podem ser utilizados no controle biológico na agropecuária.
E) O controle biológico aplicado envolve a interferência do homem.
QUESTÃO 34
“A Mata Atlântica abrangia uma área equivalente a 1.315.460 km2 e estendia-se originalmente ao longo de 17 Estados brasileiros. Hoje, restam 8,5 % de remanescentes
florestais e somados a todos os fragmentos
de floresta nativa temos atualmente 12,5%
do que existia originalmente.”
SOS, Mata Atlântica. Disponível em: https://www.sosma.org.br/nossa-causa/a-ma ta-atlantica/. Acesso em 7 de ago. 2017).

QUESTÃO 33

A partir destas informações, quais das afirmativas abaixo são corretas sobre a Mata
Atlântica.

O controle biológico é um fenômeno
que acontece espontaneamente na natureza e pode ser utilizado na agropecuária.
Há muitos estudos científicos sobre tal fenômeno para uso na agropecuária e pode
ser uma possibilidade racional e sadia para
a sustentabilidade dos agroecossistemas.
Sobre controle biológico na agropecuária,
escolha a alternativa que contém a afirmativa correta.

I. É um Hotspot mundial, ou seja, uma das
áreas mais ricas em biodiversidade e mais
ameaçadas do planeta.
II. Possui muitas espécies exóticas de incalculável valor ambiental e importantes
para o equilíbrio dos remanescentes da
Mata.
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III. Uma das causas para a extrema diminuição da mata foram os desmatamentos
causados por ciclos econômicos como o
da cana-de-açúcar, café e ouro.
IV. Existe um número impressionante de
endemismo da fauna neste bioma.

INGLÊS
TEXT 1
SUSTAINABLE TOURISM
01

Escolha a alternativa que contém apenas
afirmativas corretas.
A)
B)
C)
D)
E)

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

05

10

QUESTÃO 35
De acordo com a tabela dos variados tipos
sanguíneos humanos do sistema ABO,
abaixo, responda: quais os tipos de heranças genética que são encontradas na
expressão da variedade dos tipos sanguíneos humanos? Escolha a alternativa correta.

15

Tabela 1: Tipos sanguíneos
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Tipo sanguíneo humano Alelos envolvidos
A
IA IA ou IA i
B
IB IB ou IB i
AB
IA IB
O
ii

25

A) Dominância/recessividade e Codominância.
B) Dominância/recessividade e genes
letais.
C) Dominância/recessividade e dominância incompleta.
D) Dominância incompleta e alelos
múltiplos.
E) Codominância e dominância incompleta.
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Tourism is one of the world’s fastest
growing industries and is a major source of
income for many countries. Being a people-oriented industry, tourism also provides
many jobs which have helped revitalise local economies.
However, like other forms of development, tourism can also cause its share
of problems, such as social dislocation,
loss of cultural heritage, economic dependence and ecological degradation. Learning about the impacts of tourism has led
many people to seek more responsible
holidays. These include various forms of
alternative or sustainable tourism such as:
‘nature-based tourism’, ‘ecotourism’ and
‘cultural tourism’. Sustainable tourism is
becoming so popular that some say that
what we presently call ‘alternative’ will be
the ‘mainstream’ in a decade.
All tourism activities of whatever motivation – holidays, business travel, conferences, adventure travel and ecotourism – need to be sustainable. Sustainable
tourism is defined as “tourism that respects
both local people and the traveller, cultural
heritage and the environment”. It seeks to
provide people with an exciting and educational holiday that is also of benefit to the
people of the host country.
Adapted from: http://www.unesco.org/education/tlsf/
mods/theme_c/mod16.html. Access on Jul 24th, 2017.
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QUESTÃO 36

The relative pronoun which (l. 5) refers
to economy.
II. The possessive adjective its (l. 8)
refers to tourism.
III. The demonstrative pronoun these (l.
14) refers to people.
IV. The relative pronoun that (l. 29) refers
to holiday.
I.

Check the alternative that contains an idea
present in the text:
A) Tourism is the main cause of social
dislocation, loss of cultural heritage,
economic dependence and ecological degradation.
B) Sustainable tourism focuses more
on the locals than on the tourists.
C) Many countries depend economically on tourism.
D) ‘Nature-based tourism’, ‘ecotourism’
and ‘cultural tourism’ are alternatives to sustainable tourism.
E) Holidays, business travel, conferences, adventure travel and ecotourism are examples of sustainable
tourism.

Now, check the correct alternative below.
A)
B)
C)
D)
E)

TEXT 2
01 My name is Luka
I live on the second floor
I live upstairs from you
Yes, I think you’ve seen me before

QUESTÃO 37
Consider the following words:
I.
II.
III.
IV.
V.

Revitalise (l. 5)
Dislocation (l. 9)
Dependence (l. 10 - 11)
Degradation (l. 11)
Presently (l. 19)

05

If you hear something late at night
Some kind of trouble, some kind of fight
Just don’t ask me what it was

I think it’s ‘cause I’m clumsy
I try not to talk too loud
10 Maybe it’s because I’m crazy
I try not to act too proud

The alternative which contains three words
formed by adding a prefix and a suffix is.
A)
B)
C)
D)
E)

T, T, F, F.
T, F, T, F.
F, T, T, F.
F, F, T, T.
F, T, F, T.

They only hit until you cry
After that you don’t ask why
You just don’t argue anymore

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

15

QUESTÃO 38
Concerning grammar reference, mark the
sentences below true (T) or false (F):

30

Yes, I think I’m okay
I walked into the door again
If you ask that’s what I’ll say
And it’s not your business anyway

I guess I’d like to be alone
20 With nothing broken, nothing thrown
Just don’t ask me how I am

ESPANHOL
Lee atentamente al texto 01 y luego contesta las cuestiones de 36 y 37

From: http://www.songtexte.com/songtext/suzanne-vega/luka-2bd27c72.html. Access on Jul 24th, 2017.

TEXTO 01

QUESTÃO 39
Based on what you know about verbs – its
tenses, forms, voices and mood – it is correct to say, about the sentences in bold:

El diagnóstico preventivo del cáncer de
mama, vital para poder hacerle frente
Los profesionales no se cansan
de repetirlo. La detección precoz del cáncer de mama es vital para poder plantarle cara y contar con más posibilidades de
05 curación. Y el mejor camino para ello es
01

A) I live on the second floor (l. 2) is in
the Present Continuous Tense.
B) Yes, I think you’ve seen me before
(l. 4) is in the Passive Voice.
C) I walked into the door again (l. 16)
is in the Past Perfect Tense.
D) Just don’t ask me what it was (l.
7) is in the Imperative.
E) If you ask that’s what I’ll say (l. 17)
is in the Future Continuous Tense.

10

QUESTÃO 40
Which of the following verbs is regular?
Check the correct alternative.
A)
B)
C)
D)
E)

15

seen (l. 4).
was (l. 7).
broken (l. 20).
walked (l. 16).
thrown (l. 20).

20

25

30

31

el diagnóstico preventivo, tal y como pone
de manifiesto el doctor Antonio Gómez Ortega, cirujano general que posee consulta
privada y que está especializado en enfermedades de la mama benignas y malignas. “Lo ideal sería hacer el diagnóstico
antes de que apareciera ningún síntoma”,
es decir, antes de que pueda haber sangrado en el pezón (uno de los síntomas
más precoces), palpar ningún bulto, que
exista retracción de la piel o el aumento de
una de las mamas. Porque cuando estos
síntomas se manifiestan, ello generalmente quiere decir que el cáncer se encuentra
en un estado avanzado e, incluso, que se
halla ya localizado. Por ello, el doctor insiste en que es importante acudir a revisión antes de que exista ningún síntoma.
“A partir de determinada edad cuenta Antonio Gómez - y teniendo en
cuenta los antecedentes familiares y determinados factores personales, así como
estudios genéticos lo más recomendable
es visitar a un especialista para revisiones periódicas. Y es que, en este sentido,

comenta que “cuanto más precoz sea el
diagnóstico, más efectivo será porque se
podrán administrar más tratamiento para
controlarlo y eliminarlo”.

la oración sin alterar su sentido por la expresión “Por eso”

Disponible en: http://www.ideal.es/jaen/jaen/diagnostico-preventivo-cancer-20170802135133-nt.
html. Acceso 2 ago. 2017. (adaptado).

Señala la alternativa que corresponda a
las alternativas verdaderas:

IV) “La” (l.02) es artículo determinante femenino singular, mientras su plural es “las”

A) I, III y IV

QUESTÃO 36

B) I, II y III

De acuerdo con el texto, está correcto
afirmar:

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

A) El cáncer de mama es una enfermedad que podemos evitar.

A continuación, lee el mensaje de la campaña contra el cáncer de mama, en seguida contesta las cuestiones 38 y 39:

B) A partir de determinada edad no
es posible curarse del cáncer de
mama.

TEXTO 2

C) El diagnóstico precoz del cáncer de
mama es esencial para su eficaz
tratamiento.
D) Lo ideal sería saber si es una enfermedad de la mama benigna o
maligna para después buscar tratamiento.
E) No hace falta examinarse precozmente porque los síntomas se manifiestan.

Disponible
en:
<https://br.pinterest.com/
pin/985231146187689/>. Acceso el 27/07/2017.

QUESTÃO 37
De acuerdo con los aspectos gramaticales del español, lee las alternativas abajo y
contesta lo que se pide:

QUESTÃO 38
Señala la alternativa correcta:

I) “del” (en el título) es una de las pocas
contracciones que existen en español, formada por la unión entre la preposición “de”
+ el artículo “el”.

A) La campaña es para que las mujeres se amen más y se olviden de su
salud.
B) De acuerdo con el texto, solamente
el médico puede hacer el examen
mensual en las mujeres que quieren
evitar el cáncer de mama.

II) “Lo” (l.11) es un artículo masculino singular cuyo plural es “Los” (l.01)
III) “Por ello” (l. 21) puede se sustituido en
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C) Octubre es el mes de prevención de
enfermedades masculinas y femeninas.

Lee la viñeta a continuación y contesta la
cuestión 40

D) El objetivo de la campaña es concienciar a las mujeres de que octubre es un mes muy importante, pues
solamente en ese periodo se puede
prevenir el cáncer de mama.
E) La campaña invita a las mujeres
a cuidarse y amarse a través de
acciones preventivas al cáncer de
mama.
QUESTÃO 39
De acuerdo con los aspectos gramaticales
del español, lee las afirmaciones abajo:

Disponible en: https://br.pinterest.com/alicianassif/
tiras-c%C3%B3micas/. Acesso em 07/08/2017.

I) El “tú” (acentuado) en la frase “Tú puedes prevenir el Cáncer de Mama” es un
pronombre sujeto, mientras el “tu” (no
acentuado), en la frase “no olvides acudir
a tu médico”, es un pronombre posesivo.

QUESTÃO 40
Señala la alternativa que describe la cuestión social reflejada en la viñeta leída:
A) La conquista de su espacio en el
mercado profesional le garantizó a
la mujer poder, éxito, responsabilidades, sin dejar de desarrollar su
papel de madre y esposa, por eso
se disculpa con el reportero.

II) En la frase “Tú mejor que nadie para
descubrir cualquier irregularidad”, la palabra “nadie”, puede ser sustituida por “nada”
manteniendo el mismo sentido.
III) En la frase “Tú mejor que nadie para
descubrir cualquier irregularidad”, la palabra
“nadie” es sinónimo de “ninguna persona”.

B) La culpa de la mujer por haber robado los espacios masculinos en el
mercado del trabajo.

Señala la alternativa que corresponda a
las alternativas verdaderas:

C) La indignación del reportero por la
mujer ser madre de tres hijos mientras es una profesional de éxito.

A) I y II
B) I, II y III

D) El sentimiento de culpa expresa la
carga de prejuicio social que sufren
las mujeres.

C) II y III
D) I y III

E) La indignación de la mujer por el reportero sentir envidia de su trayectoria de suceso.

E) I
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