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Seja bem-vindo! As FIPMoc desejam-lhe tranquilidade e sucesso nesta prova.
INFORMAÇÕES:
1) Tempo total desta prova: 4h 30min
• Início previsto: 8h30min

Término previsto: 13h

2) Este caderno contém 60 questões de múltipla escolha (considere apenas SUA OPÇÃO de
LÍNGUA ESTRANGEIRA).
3) MARQUE NO GABARITO A COR DE SEU CADERNO DE PROVAS.
4) Na folha de respostas (definitiva):
• Não dobre ou amasse a folha.
• Confira seu nome e número de inscrição.
• As questões numeradas de 54 a 60 são de Língua Estrangeira, confira sua opção de
CURSO e de LÍNGUA ESTRANGEIRA (faça somente a prova indicada em sua opção);
em caso de divergência, reclame imediatamente.
• ASSINALE somente UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO. Sua resposta será
anulada se houver mais de uma opção assinalada.
• NÃO DEIXE QUESTÃO SEM RESPOSTA.
• Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. Sem forçar o papel, faça traços firmes e
preencha todo o campo.
• Em caso de engano, use borracha macia, limpando totalmente a opção anteriormente
assinalada.
5) O fiscal autorizará a saída do candidato:
02 horas após o início da prova. (Aguardar o sinal)

Não será permitida a saída do candidato com o caderno de prova.
6) APÓS A ENTREGA DA FOLHA DE RESPOSTAS, você deverá retirar-se imediatamente do
prédio, não podendo permanecer nos corredores ou utilizar instalações sanitárias.

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

CADERNO DE PROVA - 2º Vestibular/2014 – Prova 15/06/2014 - FIPMoc – Tipo 2 - Verde

3

CADERNO DE PROVA - 2º Vestibular/2014 – Prova 15/06/2014 - FIPMoc – Tipo 2 - Verde

4

Questão 01
“A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros
Vinha da boca do povo na língua errada do povo
Língua certa do povo
Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil
Ao passo que nós
O que fazemos
É macaquear
A sintaxe lusíada”
(Manuel Bandeira – “Evocação do Recife” – fragmento)

Sobre os versos 2 e 3 do poema, afirma-se:
I.
II.
III.
IV.

Esclarecem a declaração negativa do verso 1.
Têm sua mensagem construída com base em ideias antônimas.
Expressam um conceito relativo quanto ao uso da língua pelo povo.
Vêm seguidos – no verso 4 – por uma declaração que desconstrói o que eles afirmam.

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

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

Questão 02
TEXTO A

A VERDADE
Luís de Paula
Quando Deus criou a Verdade, o demônio, com inveja, criou a Mentira. Soltas,
no mundo, eram muito diferentes, uma da outra.
A Verdade vestia-se com singeleza e cobria-se com o manto da sinceridade. A
Mentira vestia-se com espalhafato. Para melhor enganar ao mundo. Mas era logo
reconhecida e repudiada.
Certa ocasião, a Verdade viajava de uma cidade para outra, quando, ao lado do
caminho, divisou um lago muito tranquilo, de águas cristalinas.
A beleza das águas, a tranquilidade do local, a suavidade da hora fizeram nascer
na Verdade o desejo de banhar-se.
A Mentira, que estava um pouco à frente, a fugir da Verdade, ao vê-la a banharse nas águas do lago, voltou-se e, às escondidas, pé ante pé, por trás dos arbustos,
roubou seu manto.
Desde então a Mentira gosta de apresentar-se vestida com o manto da Verdade.
(Jornal de Notícias – 12, 13/1/2014)
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TEXTO B

Por que não falar a verdade, ministro?
Gustavo Ioschpe
Em dezembro, foram divulgados os resultados do Pisa, o mais importante teste de
qualidade da educação do mundo, realizado a cada três anos com alunos de 15 anos.
Como vem ocorrendo desde a primeira edição, no ano 2000, os resultados do Brasil
foram péssimos. Ficamos em 58º lugar em matemática, 59º em ciências e 55º em leitura,
entre os 65 países que participaram. Caímos no ranking nas três áreas, em relação à prova
anterior. (...)
No dia do anúncio dos resultados da última edição do Pisa, (...) nosso ministro da
Educação, Aloízio Mercadante, convocou uma coletiva de imprensa para declarar que o
Pisa era uma “grande vitória” da educação brasileira e um sinal de que “estamos no
caminho certo” (rumo ao fundo do poço?). Recorreu à mesma cantilena de seu
antecessor, Fernando Haddad: “A foto é ruim, mas o filme é muito bom”. (...)
Veja – 15 de JANEIRO, 2014)

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

constitui uma paráfrase do texto B.
é uma alegoria que fundamenta o fato verídico noticiado no texto B.
imprime ao texto B um caráter religioso.
particulariza o tema, em contraposição ao texto B, que o generaliza.
pertence ao mesmo gênero textual do texto B.

Texto para as questões 3 e 4

A PALAVRA “AMIG@S”
Alguns usuários mais irreverentes da língua deram
para escrever “amig@s”, sobretudo em mensagens
de texto e e-mail. A utilização da arroba nesses
casos tem a vantagem de aceitar de antemão
quaisquer outros “gêneros” (no sentido de papéis
sexuais, não de classes gramaticais) que a
inquietude dos seres humanos quiser reivindicar.
Isso significa que “a língua escrita deve mudar para
ficar mais inclusiva”? Não acredito que deva nem
que vá mudar. A arroba não faz parte do alfabeto e
enfrentaria obstáculos de todo tipo se tentasse se
filiar ao clube. Uma coisa é a língua formal, outra é
o conjunto de símbolos que qualquer pessoa pode
usar para se expressar.
www.veja.com/sobrepalavras
(VEJA – 26.3.2014)
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Questão 03
Os usuários do recurso citado no texto foram qualificados como “irreverentes”, porque:
A) o envio de mensagens de texto e “e-mails” quase nunca é revisado e apresenta usos inadequados
de expressão linguística, devido a deficiências de conhecimentos dos usuários.
B) a língua formal foi, no caso acima, confundida, por eles, com um conjunto de símbolos de que as
pessoas lançam mão para se expressar livremente.
C) a criação de um código para expressar uma ideia, como a dos gêneros gramaticais citados no texto,
atribui à língua uma função inclusiva, que constitui um pioneirismo na comunicação.
D) o registro diferenciado de uma palavra em mensagens de texto e “e-mails” não significa que a
língua escrita deva mudar para ficar mais inclusiva.
E) a utilização do símbolo arroba em substituição a desinências de gênero, com a intenção de
representação de ambos os sexos, constitui uma transgressão a uma norma linguística estabelecida.

Questão 04
“A arroba não faz parte do alfabeto e enfrentaria obstáculos de todo tipo se tentasse se filiar ao
clube.”
(5º período)
A dupla ocorrência da palavra “SE” nesse período corresponde morfologicamente a:
A)
B)
C)
D)
E)

pronomes pessoais
interjeições
conjunção e pronome, respectivamente
pronome e advérbio, respectivamente
conjunções

Questão 05

(Estado de Minas, 17.4.2014)

A identificação de erro linguístico na charge está correta na opção:
A)
B)
C)
D)
E)

Pontuação em “Perdoai-os, Senhor,”.
Concordância verbal em “fazem”.
Inadequação semântica em “eles não sabem” e “Eles sabem”.
Regência verbal em “Perdoai-os”.
Repetição desnecessária da palavra “eles”.
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Questão 06

(Capa Revista VEJA – 14.5.2014)

A inversão da ordem das palavras de cada uma destas expressões do texto:
I. “jovens brasileiros”
II. “bons estudantes”
III. “lugares certos”
acarretará mudança de classe de palavra e de sentido em:
A) I e III apenas.
B) I, II e III.
C) II apenas.
D) I apenas.
E) II e III apenas.

Questão 07
O título e o texto estabelecem, entre si, uma relação significativa em que o 1º é um fato, e o 2º é:
A) uma finalidade
B) uma condição
C) um esclarecimento
D) um questionamento
E) uma concessão
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Questão 08

“ Uma noite longa
Para uma vida curta
Mas já não me importa
Basta poder te ajudar e (...)”
Lanterna dos Afogados (Paralamas do Sucesso)
Nos dois primeiros versos do poema, tem-se um exemplo de:
A)
B)
C)
D)
E)

Comparação
Antítese
Metáfora
Paradoxo
Metonímia

Questão 09

IRACEMA
José de Alencar
Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema.
Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais
longos que seu talhe de palmeira.
O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendida no bosque como seu hálito
perfumado.
Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde
campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava
apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas.(...)
Iracema. M. Cavalcanti Proença (Edição Crítica). Rio de Janeiro/ São Paulo:
Livros técnicos e científicos/ Edusp, 1979. P. 12

São características encontradas no fragmento:
I.
II.
III.
IV.

A idealização da mulher, bela e perfeita.
A preocupação com a cor local e a idealização da natureza tropical.
A presença de ambiente urbano.
Predomínio de comparação.

Está correto apenas o que foi citado em:
A) I, II e IV
B) I e II
C) I e IV
D) II e III
E) III e IV
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Questão 10
Senti-lhe o colo cheiroso
Arquejando sequioso
E nos lábios, que entreabria
Lânguida respiração,
Um sonho do coração
Que suspirando morria!

O POETA
Era uma noite: - eu dormia...
E nos meus sonhos revia
As ilusões que sonhei!
E no meu lado senti...
Meu Deus! por que não morri?
Por que no sono acordei?

Não era um sonho mentido:
Meu coração iludido
O sentiu e não sonhou...
E sentiu que se perdia
Numa dor que não sabia...
Nem ao menos a beijou!

No meu leito adormecida,
Palpitante e abatida,
A amante de meu amor,
Os cabelos recendendo
Nas minhas faces correndo,
Como o luar numa flor!

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos. In: Grandes Poetas Românticos do Brasil. 5. Ed. São
Paulo: Discubra, 1978. V. 1

Os elementos formais e temáticos, encontrados no poema, característicos da poesia romântica são:
A)
B)
C)
D)
E)

Retratação de um amor realizado no plano real.
Descrição da mulher num plano carnal, acessível, tangível.
Cenário macabro, ambientação misteriosa e fúnebre.
Ambiente real, em que o eu-lírico vivencia uma noite de amor.
Ambiente de sonho na concretização de um amor só realizado na imaginação.

Questão 11

SONETO
Destes penhascos fez a natureza
O berço em que nasci! oh: quem cuidara!
Que entre penhas tão duras se criara
Uma alma terna, um peito sem dureza!
Amor, que vence os tigres, por empresa
Tomou logo render-me; ele declara
Contra o meu coração guerra tão rara,
Que não me foi bastante a fortaleza.
Por mais que eu mesmo conhecesse o dano
A que dava ocasião minha brandura,
Nunca pude fugir ao cego engano;
Vós, que ostentais a condição mais dura,
Temei, penhas, temei que Amor tirano,
Onde há mais resistência, mais se apura.
Claúdio Manuel da Costa. In: Luiz Roncari. Literatura brasileira: dos primeiros cronistas aos últimos
românticos. São Paulo: Edusp, 2002. P. 251.
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Considere as assertivas a seguir em relação ao poema:
I. Na primeira estrofe, exalta-se o sentimento nativista.
II. O eu-lírico contrapõe a ternura de sua alma à dureza da paisagem de pedra, onde se criou.
III. O eu-lírico exalta a natureza nativa, vista como símbolo da cultura nacional.
IV. O poeta utiliza elementos duros, grosseiros, o que diverge dos elementos suaves da paisagem
neoclássica.

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

Questão 12

As 27 mil
vagas do COL
são nas áreas
de segurança,
logística e
transporte

12 mil para
as áreas de
alimentos e
hospitalidade
nos estádios

780
trabalhadores
serão
selecionados
para turnos
em 82 lojas
da Dufry
Sports,
operadoras
oficiais dos
produtos
oficiais da
Fifa

A
inauguração
de 154
hotéis no
Brasil abre
14 mil novos
empregos
na área

De acordo com os dados, o setor da economia mais movimentado será o:
A) terciário
B) da construção civil
C) secundário
D) do turismo
E) primário
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Questão 13

OS KAMIKAZES DE FUKUSHIMA
Na falta de mão de obra disponível,
grupos mafiosos como a yakuza aliciam
pessoas para trabalhar na
descontaminação da usina nuclear. Para
muitas delas, o serviço equivale a uma
sentença de morte.

(Revista Istoé 19/3/2014 – Pág. 74 e 75)

Sobre a questão acima, são apresentadas duas afirmações separadas pela palavra PORQUE.
A energia nuclear não é mais vista como perigosa e poluidora.
PORQUE
A desativação completa de uma usina como a de Fukushima acontece de forma natural.
Marque:
A)
B)
C)
D)
E)

Se a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.
Se a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.
Se as duas afirmações são verdadeiras e a segunda explica a primeira.
Se as duas afirmações são falsas e a segunda não explica a primeira.
Se as duas afirmações são falsas.

Questão 14

A Bolsa do Clima
O aquecimento do planeta é inequívoco, e muitas das mudanças climáticas que presenciamos
não têm precedentes há milênios. A atmosfera esquentou, a quantidade de neve e gelo diminuiu, os
oceanos se tornaram mais ácidos. O nível do mar subiu, e os gases do efeito estufa criaram um manto
que abafa o planeta. No Hemisfério Norte – mais sensível à mudança por conter mais terra e menos
água que o Hemisfério Sul –, o período de três décadas sucessivas mais quentes dos últimos 1.400
anos ocorreu entre 1983 e 2012.
Entretanto, a mudança climática não é uma “onda”, mas uma realidade alheia a posições na
bolsa de valores do interesse geral. O encontro com os seus impactos é inevitável, afirmam 259
cientistas que compilaram 12 mil estudos científicos do 5º Relatório do IPCC. Nesse sentido, não
importam cinco ou dez minutos de fama.
(Revista Istoé 9/4/2014, pág. 98 – Adaptação)
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Sobre o texto são apresentadas duas afirmações separadas pela palavra PORQUE:
A interferência humana no clima é fato.
PORQUE
As mudanças que legaremos às próximas gerações afetarão a saúde, a alimentação e a segurança
do planeta.
Marque:
A)
B)
C)
D)
E)

Se as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda explica a primeira.
Se as duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não explica a primeira.
Se a primeira é uma afirmativa verdadeira e a segunda é falsa.
Se a primeira é uma afirmativa falsa e a segunda é verdadeira.
Se as duas afirmativas são falsas.

Questão 15

(VEJA, 9 de abril de 2014, pág. 66 e 67)

As afirmações referem-se à comparação entre as duas empresas de petróleo acima.
I. A colombiana Ecopetrol tem um desempenho melhor que o da Petrobras.
II. Apesar de ser muito menor do que a Petrobras, a Ecopetrol tem hoje um valor maior de
mercado.
III. A eficiência da Ecopetrol, baseada em barris produzidos por funcionário por dia, é menor que
a da Petrobras.
É correto o que se afirma apenas em:
A) II
B) III
C) I

D) I e II
E) II e III
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Questão 16
A entrada da Venezuela no Mercosul
A entrada da Venezuela no Mercosul como
membro pleno aconteceu oficialmente a 31 de julho de
2012. Os sócios remanescentes reuniram-se em Brasília
para oficializar a entrada da Venezuela como membropleno do bloco.
Tal reunião, chamada de cúpula extraordinária,
ratificou a decisão tomada pelos presidentes de Brasil,
Argentina e Uruguai no final de junho e teve a presença
do
presidente
venezuelano,
Hugo
Chávez.
Anteriormente, havia um protocolo de adesão da
Venezuela ao Mercosul, assinado em 2006, e que fazia
do país um estado associado ao grupo. De acordo com
o protocolo de adesão da Venezuela ao Mercosul, o
país só ingressaria no bloco “no trigésimo dia contado a
partir da data de depósito do quinto instrumento de
ratificação”, ou seja, quando for aprovado pelo
Congresso dos quatro países e da própria Venezuela.
www.infoescola.com/política

A nova situação instalada une:
A)
B)
C)
D)
E)

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Peru, Equador, Colômbia e Venezuela.
Paraguai, Brasil, Bolívia e Chile.
Venezuela, Brasil, Uruguai e Argentina.
Brasil, México, Venezuela e EUA.

Questão 17
Situação dos Reservatórios

(VEJA, 30 de abril de 2014 - adaptado)

Sobre as consequências da situação retratada nos quadros acima, afirma-se:
I. As medidas de redução de consumo teriam de ser adotadas com urgência.
II. A redução no fluxo do rio São Francisco preocupa os agricultores.
III. A falta de água faz com que hidrelétricas reduzam sua geração.
É correto o que se afirma em:
A) apenas III

B) apenas I

C) I, II e III

D) apenas I e III

E) apenas I e II
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Questão 18
O novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, mais conhecido por
sua sigla em inglês – IPCC –, traz notícias pouco animadoras sobre o futuro do planeta. O documento,
divulgado na segunda-feira 31, em Yokohama, no Japão, não só confirma que o aquecimento global está
impactando cada vez mais a vida dos seres humanos na Terra, como também faz previsões alarmantes sobre
o futuro.
5
4

1
3

2

(Revista Isto é 9/4/2014)

Quais as consequências das mudanças climáticas para a região de nº 2?
A) Há riscos de “savanização” pelo aumento da temperatura, e o desmatamento afeta o transporte de
umidade, o que causa aumento de precipitação em uma região, e diminuição em outra.
B) Culturas como a de café e cana-de-açúcar podem ter perdas de colheitas na grande área produtora,
que recebe menos chuva.
C) Regiões de risco como a de relevo de “mares de morros” poderão sofrer com a alta nas
precipitações, ocasionando mortes e prejuízos econômicos.
D) Áreas que já sofrem com grandes períodos sem chuvas poderão ficar ainda mais secas, causando
perdas para a agropecuária, fome e migrações descontroladas.
E) A elevação do nível do mar, além de causar perdas para os habitantes das cidades costeiras, destrói
os mangues, ecossistema fundamental para espécies aquáticas e terrestres.
Questão 19
A Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, alterou profundamente as relações do homem
com o trabalho. Máquinas foram introduzidas alterando as formas de trabalho. Fábricas surgiram
favorecendo concentrações urbanas. Boa parte do operariado vinha de áreas rurais, cumpriam
longas jornadas de trabalho e não possuíam nenhum tipo de seguridade. A legislação trabalhista
surgiu lentamente no século XIX, e a diminuição da jornada de trabalho, de 14 para cerca de 8
horas, só se concretizou no século XX.
Adaptado – www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2011/04/evolucao-das-relacoes-trabalhistas

As conquistas trabalhistas do século XX estão relacionadas com a:
A)
B)
C)
D)
E)

vitória dos partidos socialistas / comunistas em alguns dos mais importantes países da Europa.
conscientização da burguesia, principalmente após a encíclica RERUM NOVARUM.
significativa mobilização dos trabalhadores em defesa de seus interesses.
introdução da máquina no sistema de produção, permitindo minimizar as relações de trabalho.
expressiva diminuição da oferta de mão de obra, devido à demanda por trabalhadores
especializados.
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Questão 20
Ser governo é ser vigiado, inspecionado, espionado, dirigido, legislado, regulado, doutrinado,
concitado a isso e aquilo, controlado e censurado, sujeito a ordens por homens que não têm o
direito nem os conhecimentos e virtudes. (...) É ser, sob o pretexto dos grandes interesses, sujeito a
taxações, manobrado, explorado, reprimido, julgado, maltratado. (...) isto é o governo, esta é a sua
justiça, esta é a sua moralidade.
PERRY – História e Luta do Povo Brasileiro

O pensamento ideológico acima retratado encontra-se presente:
A)
B)
C)
D)
E)

nos documentos da União Nacional dos Estudantes, que combatiam a ditadura militar.
nas concepções que permitiram a fundação do Arraial de Canudos, na Bahia.
no ideário da Revolução Pernambucana, eclodida em 1817.
nas primeiras formas de organização do operariado no início da República Velha.
no movimento dos “Caras Pintadas”, que levou ao impeachment do presidente Collor.

Questão 21

Vi condomínios rasgarem mananciais
A mando de quem fala de deus e age como satanás.
(uma lei) quem pode menos, chora mais,
Corre do gás, luta, morre, enquanto o sangue escorre -É nosso sangue nobre, que a pele cobre,
Tamo no corre, dias melhores, sem lobby.
Hei, pequenina, não chore.
Tv cancerígena,
Aplaude prédio em cemitério indígena.
Auschwitz ou gueto? Índio ou preto?
Mesmo jeito, extermínio,
Reportagem de um tempo mau, tipo plínio.
Alphaville foi invasão, incrimine-os
Grito como fuzis, uzis, por brasis
Que vem de baixo, igual Machado de Assis.
Ainda vivemos como nossos pais elis
Quanto vale uma vida humana, me diz?
Emicida – Dedo na Ferida
É correto afirmar que a música “Dedo na Ferida” expõe uma elaborada crítica aos seguintes
problemas do Brasil:
A) Disputas político-partidárias, presença de negros e índios na sociedade brasileira.
B) Corrupção generalizada, privilégios políticos, apropriação indevida de vazios urbanos.
C) Violência no sistema prisional, exclusão social, loteamentos irregulares.
D) Manipulação do povo pela mídia, democracia racial, crise do sistema de saúde no Brasil.
E) Segregação espacial, discriminação étnico-racial, miséria social.
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Questão 22
De tudo trouxeram os ingleses desde as primeiras viagens: fazendas de algodão, lã e seda; peças de
vestuário, alimentos, artigos de armarinho, móveis, vidros, cristais, louças, porcelanas, panelas de
ferro, cutelaria, quinquilharias, carruagens etc. O mercado brasileiro abria-se no momento em que
a maioria dos outros mercados tradicionais estavam fechados para a Grã-Bretanha, de modo que os
comerciantes ingleses logo exportaram quantidades enormes de mercadoria, acima da capacidade
de absorção do mercado brasileiro. O desejo de solucionar esse problema (...) é responsável pelos
aspectos que tomaram as exportações para o Brasil em 1808-1809.
PANTALEÃO, Olga, A Presença Inglesa.

A qual situação histórica o trecho acima se relaciona?
A) O estreitamento das relações comerciais entre o Brasil e a Inglaterra, após a independência de
1822.
B) A necessidade crescente de manufaturas inglesas diante da falta de qualidade de produtos aqui
fabricados.
C) A imposição da Inglaterra de tratados vantajosos como forma de recuperar-se da 2ª Guerra
Mundial.
D) A assinatura do Alvará de Abertura dos Portos, feita pelo regente D. João VI, durante seu reinado.
E) A carência brasileira de produtos industrializados, em decorrência da estagnação da produção
nacional durante os anos da Guerra do Paraguai.
Questão 23
“Impôs-se à Alemanha uma paz punitiva, justificada pelo argumento de que o Estado era o único
responsável pela guerra e todas as suas consequências (...)”.
HOBSBAWM, Eric J., Era dos extremos: o breve século XX: 1914 – 1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

O fragmento acima refere-se:
A)
B)
C)
D)
E)

às imposições estabelecidas à Alemanha após a 1ª Guerra Mundial.
aos desdobramentos do Tratado de Potsdam, assinados após o término da 2ª Guerra.
à realidade mundial resultante da Guerra Fria.
aos resultados da Guerra Franco-Prussiana de 1870.
ao processo de reunificação da Alemanha, imposto pela ONU em 1990.

Questão 24
A Comissão Nacional da Verdade nasceu com o objetivo de examinar e esclarecer as graves
violações de direitos humanos praticadas no período. Baseia-se na convicção de que a verdade
histórica tem como objetivo não somente a afirmação da justiça, mas também preparar a
reconciliação nacional, como vem assentado no seu mandato legal.
Esteia-se na certeza de que o esclarecimento circunstanciado dos casos de tortura, morte,
desaparecimento forçado, ocultação de cadáver e sua autoria, a identificação de locais, instituições
e circunstâncias relacionadas à prática de violações graves de direitos humanos, constituem dever
elementar da solidariedade social e imperativo da decência, reclamados pela dignidade de nosso
país. Não deveria haver brasileiro algum ou instituição nacional alguma que deles se furtassem sob
qualquer pretexto.
Documento da Comissão Nacional da Verdade – 2014.
Acesso: http://www.cnv.gov.br/images/pdf/publicacoes/nota_cnv_golpe64.pdf
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Esse documento indica:
A)
B)
C)
D)
E)

A defesa intransigente de punição exemplar para torturadores e membros dos órgãos de repressão.
O direito dos militares de apresentarem sua versão dos fatos, até então desconhecidos.
A necessidade de um revisionismo dos acontecimentos da Ditadura Militar.
O exame de violação de direitos humanos em todo o mundo.
A posição pessoal da presidente Dilma Rousseff, participante do movimento armado.

Questão 25
No começo da segunda metade do século XIX, a produção de café toma proporções muito
importantes: a cifra se aproxima de 3 milhões de sacas em média por ano. A partir da década de
1870, e sobretudo a partir de 1880, quando a produção média anual ultrapassa os 5 milhões de
sacas, o café torna-se o centro motor do desenvolvimento do capitalismo no Brasil.
SILVA, Sérgio – A Expansão Cafeeira e Origens da Industrialização no Brasil.

A situação descrita pode ser explicada:
A) pela entrada de negros escravos, que permitiu uma grande disponibilidade de mão de obra.
B) pelos investimentos dos ingleses nessa atividade, que levaram ao desenvolvimento de
manufaturas.
C) pela 1ª Guerra Mundial, que favoreceu a substituição de importação de produtos na Europa.
D) pela total mecanização do processo produtivo nos grandes centros produtores de grãos.
E) pelo aumento dos mercados consumidores do café, o que acabou por estimular a produção interna.
Questão 26
Num hemocentro, o número de doações de sangue varia periodicamente. No ano de 2013, esse
número, de janeiro a dezembro, foi calculado mediante a função D(t) = 3 - cos

, em que

D(t) é dado em milhares e t em meses, com 0 ≤ t ≤ 11.
O número de doações de sangue nos meses de agosto e outubro foi de:
A) 4
B) 3,5
C) 3,86

D) 7
E) 7,5

Questão 27
Uma pesquisa foi realizada em um bairro da cidade, com um grupo de 400 adolescentes de 13 a 17
anos de idade. Para esse grupo, em função da idade, o peso médio p(x), em quilogramas, é dado
pelo determinante da matriz A,
onde A =

, com base na fórmula p(x) = det A.

O peso médio de um adolescente de 14 anos em kg é:
A) 28
B) 32
C) 36

D) 14
E) 20
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Questão 28
Empresas de telefonia têm feito promoções em forma de descontos para clientes, ao trocarem
celulares usados para aquisição de novos aparelhos ou negociações de aparelhos em geral. Certa
empresa recebeu R$24,00 pela venda de alguns celulares, pagos com um adiantamento de 25%.
O preço de venda desses celulares foi de:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 49,00
R$ 18,00
R$ 30,00
R$ 25,00
R$ 32,00

Questão 29
Um professor de Matemática avisou que aplicaria duas provas-surpresa entre os dias 3 e 13, sendo
que os dias vizinhos aos citados, bem como os outros dias das provas, compunham uma sequência
na qual os três últimos dias seriam os termos de uma P.A., decrescente, e os três primeiros seriam
os termos de uma P.G. decrescente.
As provas serão aplicadas, respectivamente, nos dias:
A)
B)
C)
D)
E)

3e6
5e8
3e9
6e9
4 e 12

Questão 30
Na biblioteca de uma Universidade há uma sala que contém apenas livros de Física e Matemática.
O número de livros de Matemática é o dobro do número de livros de Física. São destinados ao
Ensino Médio 4% dos livros de Física e 4% dos livros de Matemática.
Qual a probabilidade de que um livro, escolhido ao acaso, seja de Matemática?
A)

5
6

B)

2
3

C)

5
8

D)

1
2

E)

3
8
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Questão 31
Um médico iniciou sua escala de plantões no pronto-socorro do hospital “Bem Estar” numa
quinta-feira.
Se seu plantão se repetir de 4 em 4 dias e ele não faltar a nenhum, seu 91º plantão ocorrerá:
A)
B)
C)
D)
E)

na segunda-feira.
na terça-feira.
no domingo.
na quarta-feira.
na sexta-feira.

Questão 32
A Arena Pantanal é um dos estádios construídos para a Copa do Mundo do Brasil em 2014. A
sensação térmica dos jogadores em seu interior atinge seu valor máximo às 14 horas, segundo
estudo realizado pelos engenheiros responsáveis pelo projeto. Eles verificaram, ainda, que, entre as
8h e as 20h, a sensação térmica S(t), em graus, é função do tempo t, medido em horas, conforme a
fórmula: S (t ) = −t ² + kt − 160 , sendo k constante e diferente de zero.
A temperatura máxima sentida por um jogador na Arena Pantanal é de:
A) 36º.
B) 42º.
C) 38º.
D) 40º.
E) 45º.

Questão 33
Ao pular de certa altura (de uma mesa, por exemplo) sobre o chão, qualquer pessoa,
automaticamente dobra seus joelhos ao tocar o solo. Essa reação involuntária do corpo humano
evita fraturas ósseas. No momento do contato, o chão exerce um impulso ( I = F .∆t ) sobre a
pessoa, em que F é a força de reação do solo e ∆t é o tempo que a pessoa leva para parar
completamente.
A explicação física para a ausência de danos aos ossos da perna devido ao movimento involuntário é
que, ao dobrar os joelhos, o:
A)
B)
C)
D)
E)

∆t é menor, logo F é consideravelmente menor.
∆t é maior, logo F é consideravelmente maior.
impulso I é menor, logo F é consideravelmente menor.
∆t é maior, logo F é consideravelmente menor.
impulso I é maior, logo F é consideravelmente menor.
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Questão 34
Dois espelhos planos M1 e M2 se encontram formando um ângulo de 120°

O raio de luz deixa o espelho M2 com um ângulo θ de:
A) 35°.

B) 55°.

C) 45°.

D) 65°

E) 75°.

Questão 35
Para exibição de filmes em 3D, são necessários, além de dois projetores, óculos especiais, como
mostra a figura.

As duas imagens são
projetadas em uma tela,
uma para cada olho

As duas imagens diferentes têm
perspectivas ligeiramente
diferentes

Mais uma vez seu cérebro combina estas
duas imagens separadas em uma imagem
de um 3D

FONTE: http://plantaovirtual.wordpress.com/2012/12/20/diversos-como-funciona-a-tecnologia-3d
acessado em 01/05/2014

Com base na figura, marque a opção que contém o principal princípio físico para formação da imagem
em 3D:
A) Difração
B) Refração

D) Interferência

E) Polarização

C) Ressonância
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Questão 36

Esquema de uma usina termoelétrica.

Figura extraída do livro: A. Máximo, B. Alvarenga, Física, vol. 3, editora Scipione, São Paulo, 2009.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente as transformações de energia na usina termoelétrica.
A) A energia mecânica do combustível transforma-se em energia térmica na turbina e, em seguida,
em energia elétrica no gerador.
B) A energia elétrica do combustível transforma-se em energia mecânica na turbina e, em seguida, em
energia térmica no gerador.
C) A energia térmica do combustível transforma-se em energia mecânica na turbina e, em seguida,
em energia elétrica no gerador.
D) A energia térmica do combustível transforma-se em energia elétrica na turbina e, em seguida, em
energia mecânica no gerador.
E) A energia mecânica do combustível transforma-se em energia elétrica na turbina e, em seguida, em
energia térmica no gerador.
Questão 37

1

2

Uma chave de 12 polegadas e uma chave de 6 polegadas de comprimento estão sendo usadas para a
remoção de um parafuso.
Figura extraída do livro: Física, Alvaro, Pierluigi, Tarcisio e Elcio, Editora Nova Geração, 1ª Ed.,SP, 2005.

A relação entre a força que deve ser usada na situação 1 (F1 ) e a força que deve ser usada na situação
2 (F2 ), para produzir uma mesma rotação no parafuso, é:
A) F1 = 2F2
B) F1 = (1/2)F2
C) F1 = 4F2

D) F1 = (1/4)F2
E) F1 = F2
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Questão 38
A luz emitida pelo dispositivo LED depende da diferença de energia (E) que um elétron decai
entre seus diferentes níveis de energia, conhecida como energia de "gap" do semicondutor. Essa
energia está relacionada com a frequência (f) do fóton emitido nesse processo pela equação:
Além disso, o espectro eletromagnético, ilustrado na tabela abaixo, relaciona o comprimento de
onda ( ) e a frequência (f) da luz para diferentes cores:
Luz
Violeta
Anil
Azul
Verde
Amarela
Alaranjada
Vermelha

Comprimento de
onda (10-7 m)
4,0 a 4,5
4,5 a 5,0
5,0 a 5,3
5,3 a 5,7
5,7 a 5,9
5,9 a 6,2
6,2 a 7,5

Frequência
(104 Hz)
6,7 a 7,5
6,0 a 6,7
5,7 a 6,0
5,3 a 5,7
5,0 a 5,3
4,8 a 5,0
4,0 a 4,8

MARQUE a alternativa correta.
A) A energia de "gap" de um semicondutor será maior quanto maior for o comprimento de onda da
luz emitida por ele.
B) Para que um LED emita luz verde, ele deve ter uma energia de "gap" maior que a de um
semicondutor que emite luz vermelha.
C) O semicondutor que emite luz vermelha tem uma energia de "gap", cujo valor é intermediário às
energias de "gap" dos semicondutores que emitem luz verde e amarela.
D) A energia de "gap" de um semicondutor será menor quanto menor for o comprimento de onda da
luz emitida por ele.
E) O semicondutor emissor de luz amarela tem energia de "gap" menor que a do semicondutor
emissor de luz vermelha.
Questão 39
Um gás monoatômico ideal executa o ciclo a seguir:

Sobre o ciclo acima representado, é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

A temperatura Ta é maior que a temperatura Tc.
O gás sofre uma contração isobárica de b c.
O trabalho a b vale 9 x 10 4 J.
O trabalho c a vale 3 x 10 4J
O gás sofre uma expansão isotérmica de b c.
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Questão 40
Pedro, lavrador, apresenta há seis meses lesões nas mucosas, pele e cartilagens. A doença de Pedro foi
transmitida por um artrópode e causada por um protozoário flagelado.
Os nomes da doença, do artrópode transmissor e do agente causador são, respectivamente:
A) Úlcera de Bauru, mosquito cúlex e Plasmodium vivax.
B) Doença do sono, mosca tsé-tsé e Trypanosoma cruzi.
C) Doença de Chagas, barbeiro e Trypanosoma gambiensis.
D) Leishmaniose, mosquito anófeles e Leishmania brasiliensis.
E) Úlcera de Bauru, mosquito flebótomo e Leishmania brasiliensis

Questão 41
Uma mulher de 36 anos foi submetida a uma cirurgia para retirada dos ovários (ooforectomia).
Após esse procedimento, ela entrou em um período chamado de pós-menopausa.
Ela deixou de produzir inicialmente os hormônios:
A)
B)
C)
D)
E)

Folículo-estimulante (FSH) e hormônio luteinizante (LH).
Estrógeno e progesterona.
Estrógeno e folículo-estimulante (FSH).
Progesterona e folículo-estimulante (FSH).
Estrógeno e hormônio luteinizante (LH).

Questão 42
Em fevereiro de 2005, foi notificado um surto agudo de Doença de Chagas no estado de Santa Catarina, na
cidade de Navegantes, em um quiosque às margens da BR-101. Insetos foram comprimidos junto com cana,
e o suco foi servido, contaminando 24 pessoas e matando três indivíduos da mesma família.
Fonte: www.fiocruz.br/chagas/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=29
Considerando a situação descrita, avalie as assertivas:
I. Essa doença, endêmica de algumas regiões do Brasil, pode vir a se tornar uma epidemia, principalmente
por meio do mecanismo de transmissão notificado.
II. Na transmissão por ingestão do protozoário, a infestação é direta, tirando do ciclo um dos vetores da
doença.
III. As pessoas que morreram já eram portadoras do protozoário, pois a doença leva à morte nos casos em
que existe reinfestação do hospedeiro definitivo.
IV. Certamente existem outras pessoas infectadas com o mal de Chagas em Navegantes, caso contrário, a
doença não teria aparecido.
Estão CORRETAS somente as afirmações:

A)
B)
C)
D)
E)

I e IV.
II e IV.
I e III.
I e II.
III e IV
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Questão 43
A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004) indica que crianças filhas de mães fumantes têm
baixo peso ao nascer – menor que 2.500 kg – quando comparadas a crianças filhas de mães nãofumantes.
Fonte: Disponível em: http://www.grupofaef.edu.br/ Acesso 23 de abril de 2014

Avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:
I - O cigarro provoca maior concentração de monóxido de carbono (CO) no sangue, causando
constrição dos vasos sanguíneos da fumante gestante.
PORQUE
II - O oxigênio, ligado à hemoglobina, fica indisponível para as células e, desse modo, o sangue
materno chega à placenta com taxas reduzidas de oxigênio.
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II são proposições verdadeiras e II é uma justificativa de I
I e II são proposições verdadeiras, mas II não é uma justificativa de I
I é uma proposição falsa e II é uma proposição verdadeira.
I e II são proposições falsas.
I é uma proposição verdadeira, e II é uma proposição falsa.

Questão 44

Sobre a representação acima, afirma-se:
I.
II.
III.
IV.

Androceu é a denominação que se dá ao conjunto formado pelo número 5.
O número 1 corresponde ao cálice que, nos pseudofrutos, dá origem à parte carnosa.
O conjunto formado pelo número 3 é denominado de corola.
O número 4 corresponde aos estames, que são os esporofilos masculinos das angiospermas.

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

I, II, III e IV.
I e IV apenas.
II, III e IV apenas.
III e IV apenas.
II apenas.
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Questão 45
Um paciente deu entrada em um pronto-atendimento após ingerir um alimento mal conservado.
Apresenta paralisia flácida (fraqueza dos músculos), dificuldade de engolir, vômito, fala
ininteligível e retenção de urina. A intoxicação foi causada por uma toxina produzida pela bactéria
Clostridium botulinum, presente no solo e em alimentos contaminados e mal conservados.
A bactéria referida:
A) é classificada como autótrofa.
B) somente se desenvolve na ausência de oxigênio.
C) provoca estufamento de enlatados.
D) realiza seu metabolismo mediante quebra de compostos orgânicos com oxigênio.
E) pode ser transmitida de uma pessoa para outra.

Questão 46
Uma criança com pneumonia foi atendida no ambulatório de pediatria do centro de saúde de seu
bairro. O médico recomendou tratamento com Eritromicina, um antibiótico que se liga às
subunidades ribossômicas/50S.
Marque a alternativa que descreve o efeito desse antibiótico.
A) Apenas as bactérias terão a síntese proteica inibida pelo antibiótico.
B) Tanto as células da criança quanto as bactérias terão a síntese proteica inibida.
C) A síntese proteica não será inibida, mas causará defeito nas proteínas sintetizadas.
D) A síntese proteica será inibida apenas nas células da criança.
E) As bactérias terão a síntese de RNAm inibida.

Questão 47
Uma determinada célula de glóbulo vermelho possui massa de aproximadamente 2x10-8 gramas,
sendo que 20 % de sua massa corresponde à hemoglobina, uma proteína cuja massa molar é 68000
g.mol-1.
A quantidade de moléculas de hemoglobina que estarão presentes em um glóbulo vermelho é:
A) 35 x 1010
B) 350 x 1010
C) 3,5 x 1010
D) 0,35 x 1010
E) 3,5 x 1011
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Questão 48
Um paciente realizou exames de rotina e verificou que possui um depósito de colesterol (C27H46O)
em uma artéria com uma massa de 38.6 mg.
A quantidade de moléculas de colesterol presentes nessa artéria é:
A)
B)
C)
D)
E)

0,1 x 10-3
0,6 x 1019
386
6 x 1019
0,6

Questão 49
Sobre o tema ao lado, considere as seguintes afirmativas:
I. De acordo com o modelo de Dalton, os átomos são
indivisíveis, mas podem ser destruídos.
II. O descobrimento das propriedades de radioatividade
de determinados elementos químicos auxiliou no
desenvolvimento do modelo de Rutherford.
III. De acordo com o modelo de Rutherford, os elétrons
descrevem órbitas circulares com energia constante
ao redor do núcleo.
IV. O modelo de Thomson admite a existência dos
elétrons.
É correto o que se afirma somente em:
A)
B)
C)
D)
E)

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

Questão 50
O carro de Pedro apresentou defeito. Levando-o à oficina, o mecânico detectou desgaste de
algumas peças do motor, por falta de lubrificação, causada pela ausência de óleo.
A característica essencial do óleo para a lubrificação é:
A) temperatura
B) pH
C) viscosidade
D) acidez
E) basicidade
CADERNO DE PROVA - 2º Vestibular/2014 – Prova 15/06/2014 - FIPMoc – Tipo 2 - Verde

27

Questão 51
Num laboratório, o pesquisador ioniza o Li e K a fim de formar os compostos cloreto de lítio e
cloreto de potássio. As energias de ionização do Li e K são 519 e 418 kJ.mol-1, respectivamente.
A energia de ionização do sódio em Kj.mol-1 é:
A) 360
B) -450
C) -334
D) 635.
E) 494

Questão 52
Em uma farmácia de manipulação, destilou-se água para produção de xaropes expectorantes. Esse
procedimento torna a água quimicamente pura, eliminando os sais nela dissolvidos e outros
compostos, apresentando caráter ácido.
Sobre a água destilada, marque a afirmativa correta:
A) Apresenta pH menor que 7, devido à dissolução do CO2
B) É imprópria para o consumo, pois apresenta íons dissolvidos.
C) É boa condutora de corrente elétrica.
D) Classifica-se como uma solução simples.
E) Sua autoionização produz íons OH-, alcalinizando o meio.
Questão 53
O sabor amargo da cerveja é devido a uma substância química denominada Mirceno, proveniente
das folhas de lúpulo adicionadas durante sua fabricação.

Sobre a molécula do Mirceno, assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Tem as ligações interatômicas todas apolares.
Realiza fortes ligações intermoleculares.
Apresenta elevada solubilidade em água.
Possibilita realizar reações de oxidação.
Apresenta geometria linear.

As questões numeradas de 54 a 60 são de Língua Estrangeira. Você deverá fazer somente a
prova indicada em sua opção.
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INGLÊS
Choose the best alternatives to answer questions 54 to 57 according to text 1:
Text 1: Rio chaos in countdown to kick-off

Gunfights and killings in shanty towns have escalated just weeks before the World Cup begins in Brazil

By Donna Bowater, Rio de Janeiro Apr 2014
Ricardo Mirapalheta can’t remember whether the bullet mark left on the window of a community
centre was fired by a police officer or a gangster. Nor does it matter. Since it happened, the scar of
gunfire has spread like a fracture across the corrugated window, a constant reminder of the violence
that has plagued Maré, one of Rio de Janeiro’s biggest slums.
After a recent escalation in violence, the authorities brought in the armed forces to try to control the
rival drug gangs that dominate the area to try to secure the territory. But in the three weeks since the
army entered, tensions in Maré remain high — a sign that gangs here will not give in as easily as
elsewhere. So far, many lives have been lost.
The authorities believe that criminals in Maré have been coordinating attacks in other slums on the
police who have been stationed there as part of the ongoing pacification programme. Since the start
of the year, at least 16 officers have been killed.
With the World Cup less than 50 days away, and tens of thousands of fans due to pass Maré on their
way to Ipanema and Copacabana, Rio’s surge in violence has unsettled the authorities and risked
undermining the pioneering peacekeeping programme.
Security remains among the foremost concerns ahead of the Fifa event, which starts on June 12.
Brazil continues to have a high level of crime with a murder rate of 50,000 a year, according to the
UN, making it more violent than Rwanda, Sierra Leone and Nicaragua, and accounting for almost a
third of homicides in Latin America. Brazil is under pressure to deliver a trouble-free event after the
2010 World Cup passed without major incident in SouthAfrica, another country with high rates of
violence.(The Telegraph newspaper)
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Questão 54
It is stated in the text that:
A) In spite of trying to control violence in Rio, authorities feel hopeless concerning their action.
B) Criminals are willing to cooperate with the authorities targets.
C) Authorities´ awareness to avoid violence has led it to a decrease.
D) Authorities had better control violence in Rio. Nevertheless, it is not an easy issue.
E) Although authorities have tried to take hold of violence in Rio, it is still taking place.

Questão 55
According to the text, no matter what is done to avoid violence in Rio…
A) may not fail.
B) it is unlikely to work out.
C) it is likely to have a positive outcome.
D) it is sure to come up to the authorities´ expectations
E) might end up as authorities´ expect.

Questão 56
The episodes of violence reported in the article…
A) have made the peacemaking program more reliable.
B) account for the reliability of the police.
C) lead to a change in the authorities´behavior.
D) threaten the likelihood of security of the world cup in Rio.
E) do not lower the chances of success of the world cup in Rio.

Questão 57
The underlined phrasal verb in the following sentence:” But in the three weeks since the army entered,
tensions in Maré remain high — a sign that gangs here will not give in as easily as elsewhere.” ,can be
correctly replaced by:
A) surrender
B) quit
C) stop
D) resist
E) attack

CADERNO DE PROVA - 2º Vestibular/2014 – Prova 15/06/2014 - FIPMoc – Tipo 2 - Verde

30

Choose the best alternative to answer question 58 and 59 according to text 2:
Text 2:
Soccer Stars' Anti-Racism Statement Was Actually Not That Spontaneous

FC Barcelona's Neymar, from Brazil, right, and Daniel Alves, from Brazil, arrive for a religious
ceremony at Barcelona Cathedral in Barcelona, Spain, Monday, April 28, 2014.
A viral campaign soccer stars sparked against racism this week wasn't as spontaneous as it looked.
Instead, it was carefully orchestrated — and even cooler than it initially appeared. Brazil and FC
Barcelona star Dani Alves drew worldwide acclaim on Sunday when he took a bite out of a banana
that a fan threw on the field during an away match against Spanish team Villarreal. Racist taunts,
including bananas and other references to monkeys, are an all-too-common way some European
soccer fans harass opposing players, so Alves' banana bite was seen as a cheeky and powerful
response.

Soon after, Alves´ harrassment in the Field, Neymar Jr., his Barcelona teammate, posted this photo
of himself and his young son with bananas, alongside the hashtags weareallmonkeys. The hashtag
has since been tweeted more than 114,000 times according to Topsy, and a host of global soccer
stars and other celebrities have posted similar photos.
An active opposition against all forms of discrimination is being shown by an increasing number
of fans’ groups on their own initiative, which is one of the most positive signs there can be. When
fans take up such issues on their own, it shows a truly genuine interest in changing and improving
the situation. This must be the ground work for any further anti-discrimination work, since there is
nothing more powerful than peer pressure.
(www.bizgeekly.com)

Question 58
From what the author claims, it is clear that people are …
A)
B)
C)
D)
E)

denying prejudice more and more in the field.
obliged to behave in a standard way in the field.
increasingly showing that there is no place for prejudice in the field.
less likely to oppose discrimination.
neglecting what is expected from them to deal with.
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Questão 59
In the following sentence: ”When fans take up such issues on their own, it shows a truly genuine
interest in changing and improving the situation.”, the underlined words refer to:
A)
B)
C)
D)
E)

their own initiative against prejudice.
an active opposition against all kinds of prejudice.
unexpected behavior regarding prejudice.
overrated behavior regarding discrimination.
foreseen behavior concerning prejudice.

Questão 60
Text 2: Tackling discrimination in football: the fans’ perspective

By Michal Riecanský, Martin Endemann and Daniela Wurbs, Football Supporters Europe (FSE)
Football is played on every continent by people of all nationalities, beliefs, cultures and social
backgrounds. The same applies when it comes to the fans in the stands. Regardless of who you are and
where you come from, it is the players, your club, and your friends that matter when supporting your
team. Therefore, football stadiums and the life around them have a great potential to bring people
together. But just like with everything else, the situation inside the stands is just a mirror of society and
the city and country around it, with all its positives and negatives.
Unfortunately, many of us have already been witnesses of racist chanting, xenophobic displays and an
open presence of the far-right inside football stadiums. These incidents have been much publicized and
discussed, but does this mean that football fans are collectively inclined to behave in a racist manner?
Naturally this is unlikely to be true.
Racist behaviour is almost always the work of a minority of fans, who sometimes have a very influential
role in the local fan scene or are usually those attracting sensational media coverage. But just like there
are admittedly still too many cases of discrimination or abuse, there are also those football supporters
who take an open and active stance against any form of it.
(From The European Network against racism´s-Webzine)

The underlined word in the following sentence:” Racist behaviour is almost always the work of a
minority of fans, who sometimes have a very influential role in the local fan scene or are usually those
attracting sensational media coverage. “, has the same meaning as:
A)
B)
C)
D)
E)

the way a task is required to be done, and how it is accomplished.
the work to be aimed at, and the way it is achieved.
the target to reach, and its effects.
the purpose set, and its priorities.
the way in which someone is involved in a situation, and how much influence they have on it.
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ESPANHOL
Questão 54

Así se ve Barbie sin maquillaje
Ya no tendrás que imaginarte a Barbie sin
maquillaje. Resulta que el diseñador gráfico mexicano,
Eddi Aguirre, creó bocetos en donde la muñeca luce sin
una gota de maquillaje; con las típicas bolsitas en los ojos,
pecas y hasta brackets.
Aguirre dejó de lado el lápiz labial rosa, las cejas
delineadas, la capa de rímel y la sombra en los ojos de
Barbie. Así, el artista nos presenta a una muñeca mucho
más humana.

¡Mira cómo se ve!
abril 22, 2014 lapantilla.com

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

“... en los ojos, pecas...” = queimaduras
“... las cejas delineadas...” = sobrancelhas
“... Eddi Aguirre,” = Apodo o sobrenombre
“... muñeca mucho más humana.” = mucho + adjetivos
“... bocetos” = bochechas

Questão 55

La palabra UNO en el texto es:
A)
B)
C)
D)
E)

Artículo indefinido masculino singular
Artículo definido masculino singular
Artículo neutro
Pronombre complemento masculino singular
Numeral cardinal
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Questão 56

Le tiran un plátano a Alves y éste se lo come
El jugador Del Barça Dani Alves ha
vuelto a sufrir un lamentable incidente
racista. En el partido contra El Villarreal un
energúmeno le ha tirado un plátano cuando
el jugador azulgrana iba a tirar un
córner.
Alves ha respondido comiéndose el
plátano justo antes de lanzar el saque de
esquina ante la mirada atónita del juez de
línea. La mejor respuesta a un hecho
lamentable. No es la primera vez que el
brasileño denuncia cánticos o actos racistas
hacia su persona o hacia otros compañeros
como Neymar.
http://www.mundodeportivo.com/20140427/
La frase en negrita en el texto es traducida como:
A)
B)
C)
D)
E)

quando o jogador de origem africana ia tirar satisfação.
quando o jogador do Barça ia bater um escanteio.
quando o jogador já perturbado ia se retirar do campo.
quando o jogador inocentemente tirou a fruta.
quando o jogador barcelonês tirava a banana do chão.

Questão 57

‘Ocho apellidos vascos’ ya es la película española más vista de la historia
Los 6,5 millones de espectadores que ha alcanzado la comedia este fin de semana marcan un récord
absoluto hasta la fecha

Ni siquiera el hombre araña puede con los vascos. El estreno el jueves pasado de The amazing Spiderman 2 hacía prever el fin del reinado de Ocho apellidos vascos, pero no ha sido así. La comedia de
Emilio Martínez-Lázaro sigue en el primer lugar de la taquilla en su sexta semana en cartel, batiendo
récords, casi triplicando en recaudación al filme de acción de la factoría Marvel, situándose siempre
dentro del top 15 de los largometrajes más taquilleros durante esas semanas (y eso que solo está
estrenada en España) y convirtiéndose en la película española más vista de la historia. (...)
Elpais Madri 21 ABR2014
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El texto afirma que:
A)
B)
C)
D)
E)

“Ocho apellidos vascos” estrenó el último jueves en toda Europa.
The amazing Spider –man he superado la película de Emilio Martinez-Lázaro.
“Ocho apellidos vascos” y Marvel son las películas con más recaudación de la história em España.
The amazing Spider-man 2 no estrenó en el País Vasco por motivaciones políticas.
El “Ocho apellidos vascos” llegó en el primer lugar en la taquilla en su sesta semana.

Questão 58
Tras haber aumentado su taquilla el segundo fin de semana, tras destrozar las previsiones más
optimistas — primero se hablaba de unos 6 o 7 millones en taquilla; después, ante su impresionante
éxito, de unos 25 millones; ahora se apunta a un posible límite de 50 millones—, y tras arrancar ya la
preproducción de su segunda parte, ¿dónde está el final de Ocho apellidos vascos?
Elpais Madri 21 ABR2014

El analisis está correcta en:
A)
B)
C)
D)

“... primero se hablaba de...” = pretérito perfecto simple;
“...ante su impresionante êxito...” = antes.
Después y ahora = esxpresan, respectivamente, tiempo y consecuencia.
En “Tras haber aumentado...” y “...y tras arrancar...” = las palabras en negrita expresan la misma
idea.
E) Más = mas, porém.
Questão 59

www.tcfsac.org
Sobre algunos elementos del texto, se afirma:
I. Feligreses = persona que pertenece a determinada paróquia.
II. 31 = treinta y uno.
III. 2013 = dos mil y trece.
IV. Ha registrado = pretérito inacabado.
Son correctas las proposiciones:
A)
B)
C)
D)
E)

III y IV solamente
I, II y III solamente
II y IV solamente
I y II solamente
I, II, III y IV.
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Questão 60
Sobre el texto, se afirma que:
A) Cariño es inclinación de amor o buen
afecto que se siente hacia alguien.
B) El amor rinde periodicamente benefícios
monetários.
C) Hablar sobre la crisis es una forma de
cariño.
D) El cariño está en ser o no redituable.
E) Cariño es preocuparse con su pareja.

REDAÇÃO
I – Instruções:
1. A redação tem o valor de 15 pontos.
2. O texto produzido deve conter, no mínimo, 18(dezoito) e, no máximo, 23 (vinte e três) linhas.
3. A versão final da Redação deve ser escrita a tinta – azul ou preta.
4. A linguagem usada na elaboração da Redação deve ser rigorosamente a de nível culto.
5. A correção do texto produzido observará os seguintes critérios básicos:
Fidelidade / adequação ao tema
Estrutura textual
Clareza e qualidade das ideias
Correção linguística
Emprego de recursos gramaticais
Organização estética
6. Textos / fragmentos / citações / comentários de referência na elaboração da proposta – caso
houver – NÃO deverão constar (como cópia ou menção) da Redação produzida pelo candidato.
7. Não serão corrigidas (recebendo, portanto, nota ZERO) as redações:
escritas a lápis;
com letra ilegível;
que não atenderem ao número mínimo e máximo de linhas;
que fugirem ao tema;
que não atenderem à modalidade textual proposta;
que contiverem qualquer forma de identificação do candidato;
que desconsiderarem qualquer uma das instruções dadas.
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PROPOSTA
Texto A
(...)
Vamos
Torcer e jogar todos juntos
Mostrar novamente para o mundo
Como se faz um campeão
Pois só a gente tem as 5 estrelas
Na alma verde-amarela
Mostra tua força, Brasil!
E amarra o amor na chuteira
Que a garra da torcida inteira
Vai junto com você, Brasil!
(...)
(Texto publicitário – Copa do Mundo de Futebol – 2014
Banco Itaú) – Fragmento.

Texto B

Texto C
A EDUCAÇÃO É UM DEVER DE TODOS
Pesquisa “Educar para Crescer/Ibope” revela que, no Brasil, a maioria dos cidadãos
coloca a Educação em 5º lugar entre suas prioridades. Deveria vir em primeiro lugar, em
um país que pretende crescer e melhorar. Outro dado alarmante: 89% das pessoas não
a consideram o problema principal do país.
(...)
(Texto publicitário – Editora Abril/Universidade Anhembi Morumbi – Adaptado)
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Texto D

Educação de qualidade é um direito de todas
as crianças e jovens do Brasil.
O Todos Pela Educação é um movimento da sociedade civil
brasileira que tem como missão ajudar o País a garantir
Educação de qualidade para todos.

www.todospelaeducação.org.br

A partir das mensagens centrais dos textos A, B, e C, redija um texto DISSERTATIVO (mínimo de
18 e máximo de 23 linhas) respondendo à pergunta do texto D.
DÊ UM TÍTULO A SEU TEXTO
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