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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.
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Questão 01
Um chapéu sobre a cabeça de um camponês é um simples utilitário de proteção contra o sol;
sobre a cabeça de uma dama numa cerimônia, é um adorno; na fronte de um cardeal, é um símbolo
de poder; na mão estendida de um mendigo, quer dizer um pedido de auxílio.
Em síntese: o significado é definido por relação.
(Platão e Fiorin – “Lições de Texto: Leitura e Redação)

Constitui exemplo da mensagem transmitida pelo texto acima a seguinte tirinha:

A)

B)

HEI, ONDE VOCÊS
ESTÃO INDO?
VAMOS PARA UMA
MANIFESTAÇÃO A
FAVOR DO DIA
MUNDIAL SEM
CARROS

NÃO DÁ O CARRO
ESTÁ CHEIO!!!

POSSO IR
JUNTO?
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C)

D) XXXX

E) XX
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Texto para as questões 2 e 3:

Questão 02
Os pronomes pessoais destacados têm seus referentes propositalmente apenas sugeridos, como um
recurso escolhido pelo autor. Esses referentes são identificados, respectivamente, como:
A) a Terra (planeta); os seres humanos; a Terra (planeta).
B) a vegetação da Terra; os perigos do cosmos; a Terra (planeta)
C) a Terra (planeta); os perigos do cosmos; a vegetação da Terra.
D) a vegetação da Terra; os seres humanos; a vegetação da Terra.
E) a Terra (planeta); os perigos do cosmos; a Terra (planeta)
Questão 03
A mensagem crítico-irônica do anjo sugere que os humanos:
I. não apreciam a sabedoria.
II. deveriam ir para longe da Terra.
III. estão maltratando o planeta.
IV. afastar-se-iam de um lugar onde supostamente florescesse sabedoria.

É correto o que se afirma em:
A) II, III e IV somente
B) III e IV somente
C) IV somente
D) II e III somente.
E) I, II, III e IV
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Texto para as questões 4, 5 e 6:
TEXTO B

TEXTO A
Números
Eu valho muito pouco, sou sincero,
Dizia o Um ao Zero,
no entanto, quanto vales tu? Na prática
és tão vazio e inconcludente
quanto na matemática.
Ao passo que eu, se me coloco à frente
de cinco zeros bem iguais
a ti, sabes acaso quanto fico?
Cem mil, meu caro, nem um tico
a menos, nem um tico a mais.
Questão de números. Aliás é aquilo
que sucede com todo ditador
que cresce em importância e valor
quanto mais são os zeros a segui-lo.
Trilussa (poeta italiano que viveu no tempo de Mussolini).

(Transcrito de “Lições de Texto: Leitura e
Redação” – Platão e Fiorin)

(...) não restam dúvidas
de que a diminuição dos níveis de
corrupção das nações somente será
possível a partir de melhoria de seus
indicadores sociais, principalmente a
melhoria dos padrões de escolaridade e
conscientização política. Talvez aí esteja
uma explicação por que vários
governantes não se interessem em
aumentar o nível de educação dos seus
compatriotas.
Eles
perceberam
racionalmente, que o baixo nível de IDH
de seus compatrícios e a consequente
ausência de consciência política são
alicerce que os mantém no poder.

(Sinval de Deus Vieira – Estado de Minas –
23.4.2014 – fragmento)

Questão 04
A relação entre os textos A e B resulta nas seguintes deduções:
I. Cidadãos com baixo nível de IDH e sem consciência política correspondem aos zeros
colocados após o número 1.
II. Governantes que não se interessam em aumentar o nível de educação do povo correspondem
ao número 1 à frente dos zeros.
III. Governante que se valoriza com o grande número de cidadãos sem bom nível de educação
difere essencialmente de um ditador.
IV. Quanto mais zeros após o número 1, mais ele se valoriza; quanto mais cidadãos sem bom IDH
e sem consciência política, mais os governantes descomprometidos com o povo se mantêm no
poder.
É correto o que se afirma em:
A) II e III somente.
B) III somente.
C) I, II, III e IV.
D) I, II e IV somente.
E) III e IV somente.
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Questão 05
Nos versos 1 a 3 do texto A, as duas ocorrências do verbo “valer” comprovam que morfologicamente
ele se classifica como:
A)
B)
C)
D)
E)

regular
anômalo
irregular
defectivo
abundante

Questão 06
“Talvez aí esteja uma explicação por que vários governantes não se interessam em aumentar o
nível de educação de seus compatriotas.” (Texto B – 2º período)
O uso de POR QUE equivale ao do trecho acima em:
A)
B)
C)
D)
E)

A população quer saber por que as autoridades não têm conseguido combater a violência urbana.
Especialistas investigam as razões por que têm ocorrido abalos sísmicos em Montes Claros.
Por que o Novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa ainda não está vigendo.
Todos anseiam por que a paz e a harmonia social sejam restabelecidas no mundo.
O acusado não disse por que meios conseguiu os dados pessoais da vítima.

Questão 07
O mundo científico ainda não tem a resposta definitiva para uma das perguntas mais importantes
da humanidade: como a vida surgiu e, mais tarde, quais caminhos tomou para evoluir na Terra. Na
última semana, porém, um grupo de cientistas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, deu
mais um passo para decifrar a origem de tudo o que é vivo. Liderado pelo doutor Markus Ralser, o
estudo apontou que o processo metabólico, uma sequência de reações que possibilita a
sobrevivência de qualquer ser vivo conhecido, pode ter ocorrido espontaneamente fora das células,
antes mesmo do surgimento da vida propriamente dita.
(...)
(Ana Carolina Nunes - Revista Istoé 7/5/2014)

O caráter de questão inconclusa – inerente ao tema do texto – é transmitido ao leitor mediante o efeito
semântico decorrente do uso de:
I. advérbio de tempo, limitado ao momento presente, em “ainda não tem”. (1º período)
II. conjunção coordenativa adversativa em “Na última semana, porém”. (2º período)
III. pronome indefinido com valor de acréscimo em “mais um passo”. (2º período)
IV. verbo auxiliar com idéia de possibilidade em “pode ter ocorrido”. (3º período)
É correto o que se consta em:
A) I, III e IV apenas.
B) I, II, III e IV.
C) II e III apenas.
D) III e IV apenas.
E) II, III e IV apenas.
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Questão 08

A um poeta
Surge et ambula!
Tu que dormes, espírito sereno,
Posto à sombra dos cedros seculares,
Como um levita à sombra dos altares,
Longe da luta e do fragor terreno.
Acorda! É tempo! O sol, já alto e pleno
Afugentou as larvas tumulares...
Para surgir do seio desses mares
Um mundo novo espera só um aceno...
Escuta! É a grande voz das multidões!
São teus irmãos, que se erguem! São canções...
Mas de guerra... e são vozes de rebate!
Ergue-te, pois, soldado do Futuro,
E dos raios de luz do sonho puro,
Sonhador, faze espada de combate!
Antero de Quental.
Vocabulário:
surge et ambula: (latim) “levanta e anda”
levita: sacerdote,padre
rebate: assalto repentino, ataque
Avalie as afirmativas, considerando o texto.
I. O locutor apresenta uma imagem negativa do interlocutor na primeira estrofe do poema.
II. As imagens “o sol, já alto e pleno” e “as larvas tumulares” referem-se, respectivamente, ao
racionalismo realista e ao escapismo, muitas vezes fúnebre do romantismo.
III. Considerando o poeta um representante do Realismo, infere-se que o poema dirige-se a um
poeta romântico, a quem o locutor chama para a luta.
IV. O texto faz referência a qualquer poeta, uma vez que se emprega no título um artigo
indefinido.
Está correto apenas o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II
II e III
II, III e IV
I, II e III
III e IV
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Questão 09
“ O frio é o agasalho
Que esquenta
O coração gelado
Quando venta
Movendo a água
Abandonada (...)”
Djavan- Ferrugem
Nos dois primeiros versos do poema, tem-se um exemplo de:
A) Paradoxo
B) Metáfora
C) Antítese
D) Comparação
E) Metonímia
Questão 10
RETRATO
Eu não tinha este rosto de hoje,
assim calmo, assim triste, assim magro,
nem estes olhos tão vazios,
nem o lábio amargo.
Eu não tinha estas mãos sem força,
tão paradas e frias e mortas;
eu não tinha este coração
que nem se mostra.
Eu não dei por esta mudança,
tão simples, tão certa, tão fácil:
- Em que espelho ficou perdida
a minha face?
MEIRELES, C. Obra poética. Volume 4. Biblioteca luso-brasileira: Série brasileira. Companhia J.
Aguilar Editora. 1958. p 10.

Uma das constantes na obra de Cecília Meirelles presente nos versos acima é a:
A) valorização da aparência física
B) melancolia em relação à juventude
C) revolta em relação à velhice
D) fragilidade característica da velhice
E) fugacidade da vida e da matéria
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Questão 11
Violões que Choram
Ah! plangentes violões dormentes, mornos,
Soluços ao luar, choros ao vento...
Tristes perfis, os mais vagos contornos,
Bocas murmurejantes de lamento.
Noites de além, remotas, que eu recordo,
Noites da solidão, noites remotas
Que nos azuis da fantasia bordo,
Vou constelando de visões ignotas.
Sutis palpitações à luz da lua.
Anseio dos momentos mais saudosos,
Quando lá choram na deserta rua
As cordas vivas dos violões chorosos.
Quando os sons dos violões vão soluçando,
Quando os sons dos violões nas cordas gemem,
E vão dilacerando e deliciando,
Rasgando as almas que nas sombras tremem.(...)
Cruz e Souza. In: Andrade Muricy. Panorama do simbolismo brasileiro.
São Paulo: Perspectiva, 1987. V. 1

Os elementos formais e temáticos, presentes no poema, característicos do Simbolismo, são:
A)
B)
C)
D)
E)

A musicalidade, a objetividade, o sentimento de exclusão e o racionalismo.
Os paradoxos, a religiosidade e a evocação de sentimentos impiedosos.
A musicalidade, a sugestão de sensações vagas e a atmosfera de sonho e de tristeza.
A falsa religiosidade, o exotismo e o emprego de travessões.
A métrica perfeita, a objetividade e o emprego de adjetivos vagos.

Questão 12

O chile tremeu e Bachelet se mexeu
O Chile é um país sísmico. Os 500 mortos e as 250 mil casas desabadas no terremoto de
quatro anos atrás ainda estão na memória dos chilenos. Não sem motivo, a lembrança voltou na
semana passada, quando ameaças de tsunamis com ondas de dois metros de altura e tremores de
terra deixaram, até a noite de quinta-feira 3, na costa norte do país, seis pessoas mortas.
(Revista Istoé – 9/4/2014, pág. 25)

Sobre a instabilidade tectônica dessa região da Terra, são apresentadas três afirmativas:
I. Em 1960, o Chile foi atingido pelo maior tremor já registrado na história, de magnitude 9.5
graus na escala Richter.
II. A crosta terrestre está sempre em movimento, resultando em processos de acomodação que
acabam repercutindo na superfície na forma de terremotos e abalos sísmicos.
III. As teorias da Deriva Continental e da Tectônica de Placas não explicam os abalos entre as
Américas e a África.
É correto o que se afirma apenas em:
A) II e III

B) I e II

C) I e III

D) III

E) II
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Questão 13

Círculo de más notícias
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.
Efeito Estufa:
Consequências:
Aumento das temperaturas e
acidificação do mar.

Acidificação do mar:
Consequências:
Destruição de corais, redução dos
habitats animais, perdas para a indústria
pesqueira e escassez alimentar em áreas
dependentes do mar.

Temperaturas:
Consequências:
Ondas de calor mais intensas e
duradouras, escassez ou excesso de
chuvas, perdas para a agricultura,
migração de doenças tropicais para
novas áreas e degelo das calotas
polares.

Superfície de gelo:
Consequências:
Elevação do nível dos oceanos,
aumento da temperatura global e
extinção de espécies como o urso
polar.

Aumento no nível dos Oceanos:
Consequências:
Inundações em até 70% das áreas
costeiras, destruição de moradias,
perdas econômicas em portos e
parques industriais e deslocamentos
populacionais descontrolados.

Chuvas:
Consequências:
Perdas para a agricultura, fome,
deslocamentos populacionais e
conflitos em áreas secas. Mortes
por deslizamentos e inundações,
perdas agrícolas e propagação de
doenças em áreas úmidas.

(Revista Istoé 9/4/2014 – pág. 82 – Adaptação)

Qual das relações causa/efeito abaixo está incoerente com os dados acima?
A)
B)
C)
D)
E)

Aquecimento global e diminuição do nível dos oceanos.
Aumento do nível dos oceanos e inundação das áreas costeiras.
Redução das camadas de gelo e elevação do nível dos oceanos.
Alta emissão de gás carbônico e alteração do pH dos oceanos.
Aumento de chuvas nas áreas subtropicais e deslizamentos.

Questão 14

O EFEITO CRIMEIA
Autoridades da Rússia declararam que, se houver sanções comerciais dos Estados Unidos e
da Europa, o país vai investir em novas frentes. O Brasil está na mira. A balança bilateral Brasil –
Rússia hoje é de US$6 bilhões, mas a meta é expandi-la para US$10 bilhões em, no máximo, três
anos.
(Revista Istoé – 9/4/2014 – pág. 74)
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Sobre a informação, são apresentadas duas afirmações separadas pela palavra PORQUE:
O acirramento das tensões entre russos e ucranianos provocou o que os especialistas chamam de
efeito manada nos grandes investidores internacionais.
PORQUE
Assustados com os desdobramentos da crise, os investidores estão em busca dos países emergentes
e tiram dinheiro da Rússia.
Marque:
A) Se as duas afirmações são verdadeiras, mas a segunda não explica a primeira.
B) Se a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.
C) Se a primeira afirmação é falsa e a segunda é verdadeira.
D) Se as duas afirmações são falsas.
E) Se as duas afirmações são verdadeiras e a segunda explica a primeira.

Questão 15
Mata Nativa
A Mata Atlântica é objeto de nova iniciativa de
reflorestamento: Mata Nativa é o nome do
projeto, iniciado este ano, que promete resgatar
23,7 hectares de selva na região de Cachoeira
Paulista com o plantio de cerca de 36 mil mudas
de 80 espécies diferentes de vegetais. Criado
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) em parceria com a Associação Corredor
Ecológico do Vale do Paraíba (ACEVP), o
projeto inclui a avaliação do impacto do
reflorestamento na hidrografia e no balanço de
nutrientes da região. A ação desses nutrientes,
os níveis de carbono e as taxas de crescimento
das plantas serão acompanhados durante dois
anos. Os dados irão gerar um modelo mais
preciso para a recuperação florestal da Mata
Atlântica.
(Ciência Hoje, vol. 51, abril de 2013)

O texto refere-se à recuperação de área situada no domínio morfo-climático (classificação de Aziz
Ab’Saber, identificada no mapa com o número:
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 4
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Questão 16

(Cartacapital – 13 de novembro de 2013, pág. 47)
Os dados acima permitem inferir que, no Brasil
A)
B)
C)
D)
E)

a extensão dos metrôs do Rio e de São Paulo equivale à das principais cidades do mundo.
a especulação imobiliária criou condomínios fechados de onde só se sai de automóvel.
nas grandes capitais, é preciso levar os trabalhadores para mais perto de seu emprego.
o interesse coletivo sucumbiu diante do transporte individual.
o metrô não é solução para o problema da mobilidade urbana.

Questão 17
... O governo impediu que o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
divulgasse este ano o resultado da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNAD Contínua). Este é um estudo novo
desenvolvido com amostragem e abrangência
diferentes da tradicional Pesquisa Mensal de
Emprego (PME) com a qual o IBGE avalia a
situação do mercado de trabalho no País.
( Revista Istoé 23/4/2014 – Pág. 38)
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As informações expressas nos textos fundamentam as duas proposições a seguir, ligadas pela palavra
PORQUE:
Há 78 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) levanta um manancial de
informações essenciais para conhecer o país.
PORQUE
A informação confiável é aquela que vem de uma instituição pautada na técnica rigorosa e na
divulgação transparente dos dados.
Marque:
A)
B)
C)
D)
E)

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

Questão 18

O camponês
O camponês dá carinho à sua terra,
como carinho dá o filho à sua mãe.
O camponês, tempos atrás cultivava seu sustento,
hoje o que faz sustenta o banco e mais alguém...
O camponês bebia água da fonte,
hoje tem sede, a fonte secou também.
O camponês ainda cultiva sua fé,
olha pro céu pra ver se ajuda vem...
O camponês se une com outros roceiros.
Se organizando, algum dinheiro até que vem...
Se a coisa aperta o camponês busca outras terras
onde há promessa de uma vida que convém.
Se não dá certo, o camponês vai pra cidade,
ser favelado, boia-fria, zé-ninguém.
Lembra da terra, sua mãe, o camponês,
e reforma agrária ele quer fazer também.
Se não conquista a terra,
o camponês morre de tédio,
pois a cidade para ele dá desdém.
Mas, quando morre, o camponês conquista terra,
embora sejam poucos palmos que lhe convêm.
Mas pouco tempo pra usá-la tem o camponês,
já que logo outros roceiros também vêm,
disputam a terra pra descansar também.
(Poema extraído do livro “Geografia em Poesias: espaços,
pensamentos...” do autor Luiz Carlos Flávio)

A situação da agropecuária brasileira retratada no poema resulta de
A)
B)
C)
D)
E)

finalidade pouco especulativa da terra agrícola.
reforma agrária que realiza assentamentos em várias regiões do País.
estrutura fundiária altamente concentrada e de uma sociedade dualista.
modelo agrícola centrado na pequena propriedade policultora.
organização do setor de comercialização com poucos intermediários.
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Questão 19
“As aldeias de índios estão forçadas a entregar certa quantidade de seus membros aptos para
realizar trabalhos (...) durante um prazo determinado. Esses índios são compensados com certa
quantidade de dinheiro e destinados aos mais variados tipos de serviço”.
BAGÚ, Sérgio – Economia da Sociedade Colonial.

A partir das características do trabalho compulsório descrito no texto, conclui-se que se faz referência
a:
A) grupos indígenas das áreas espanholas submetidos ao sistema de “mita”.
B) diversos grupos indígenas espalhados pela América, colonizados pelos ibéricos.
C) comunidades indígenas estabelecidas em áreas colonizadas por Portugal.
D) índios escravizados pelos jesuítas nas “reduções” e “missões”.
E) vários índios que trabalhavam no sistema de ‘encomendas” nas Haciendas espanholas.
Questão 20
O populismo brasileiro surge sob o comando de Vargas e os políticos a ele associados. Desde
1930, pouco a pouco, vai-se estruturando esse novo movimento político. Ao lado das medidas
concretas, desenvolveu-se a ideologia e a linguagem do populismo.
IANNI, Otávio. In: MOTA, Myriam Becho e BRAICK, Patrícia Ramos: História: das Cavernas ao Terceiro Milênio.

Tudo está bem quando acaba bem, diz o ditado. No Brasil, a economia podia estar muito melhor;
não é um desastre, mas, do jeito que as coisas vão, essa história não acabará bem. A história é a do
populismo baseado na expansão de gastos públicos e da prioridade ao efeito eleitoral das políticas
públicas, com um solene desprezo pelas variáveis que garantem a sustentabilidade do
desenvolvimento, o aumento da produtividade e a previsibilidade das regras que regem as relações
econômicas.
Revista VEJA – Edição 2370 – Ano 47 – nº17 – Abril 2014

Considerando os dois contextos, avalie as afirmativas abaixo:
I.
II.
III.
IV.

A modernização das estruturas econômicas e a concessão de direitos aos trabalhadores urbanos
pôs fim ao populismo no Brasil.
Em uma época do agrarianismo, Getúlio Vargas defendeu, durante 15 anos, o desenvolvimento
econômico sustentado pela ação do Estado, como política em alguns dos governos posteriores.
Nos dois contextos, as amarras ideológicas do populismo são usadas, também, para fins
eleitorais.
A manipulação política, elemento central do populismo, configurou-se realidade apenas no
governo de Getúlio Vargas.

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

I, IV
II, III, IV
II, III.
III, IV
IV
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Questão 21
O conde de Sabugosa, vice-rei entre 1720 e 1735, apoiou a comunidade de negociantes baianos em
seus esforços em preservar o monopólio do tráfico negreiro com a África em oposição aos
interesses dos comerciantes de Lisboa, que tinham o apoio de D. João V. [...] Em 1734, houve um
protesto contra o monopólio do sal e contra os preços exorbitantes; o juiz de fora de Santos liderou
um ataque contra o depósito de sal, colocando o produto à venda com preço reduzido.
RUSSEL-WOOD, John. Centro e Periferia no Mundo Brasileiro – Revista Brasileira de História.

A partir do relato sobre a relação
mercantilismo/absolutismo, conclui-se que:

colonial

na

América

Portuguesa

no

contexto

A) a organicidade do colonialismo foi sempre preservada pelas diversas formas de domínio
estabelecidas.
B) a montagem do sistema colonial português no Brasil baseou-se no respeito mútuo.
C) a extrema rigidez do modelo colonial fez com que as autoridades estabelecidas jamais atendessem
às demandas da população.
D) a montagem colonizadora uniu interesses mercantis dos negociantes baianos e traficantes de
escravos.
E) a transgressão do princípio da autoridade absoluta do Rei português efetivou-se nas atitudes dos
representantes da Coroa e na população colonial.
Questão 22

A charge faz referência:
A) à falta de nacionalismo de alguns, que preferiam se ausentar do país durante os “anos de chumbo”.
B) à política ufanista criada pelos militares, que exilava todo aquele que não comungasse dos
propósitos do regime.
C) à premente necessidade de se construir um nacionalismo, diante do desenvolvimento decorrente do
Milagre Brasileiro.
D) ao exílio espontâneo dos brasileiros que se sentiram prejudicados pela Ditadura Militar.
E) à utilização da violência pelos militares, somente contra os grupos terroristas em ação no período.
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Questão 23
(...) É sabido que a independência desencadeou um momento lusófono e nativista de troca de
nomes de batismo. Há casos conhecidos de “tupinização” de sobrenomes. Como o de um ramo da
família
pernambucana
Galvão,
que
passou
a
chamar-se
Carapeba.
(...)
Havia na elite imperial um fascínio pelos astecas, (...) o próprio D. Pedro, futuro D. Pedro I, toma
o nome de Guatimazin, o último imperador asteca, ao aderir, em 1822, à loja maçônica Grande
Oriente do Brasil (...)
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Vida Privada e Ordem Privada no Império, In: História da Vida Privada no Brasil.

O texto acima, dentro de uma perspectiva cultural, confronta a tese do/da:
A) Eurocentrismo, que continuou a impor-se como elemento cultural dominante após 1822.
B) Mestiçagem, que valorizava igualmente negros, índios e europeus.
C) Brasilidade, construída após a independência, com a valorização do ameríndio.
D) Nacionalismo, construído sob a influência europeia.
E) Racismo, pelo imediato desprezo pelas tradições culturais dos portugueses e negros.

Questão 24
Aluga-se ou vende-se uma boa escrava, muito prendada, faz crochê, costuras, doce, lava, engoma e
cozinha perfeitamente: tem uma filha de oito anos, ingênua; quem a pretender dirija-se à rua
Halfeld, n.32, loja.
O Farol de Juiz de Fora, Minas Gerais, 17/04/1883.

O anúncio acima permite afirmar acerca das relações sociais escravocratas existentes no Brasil
Império:
A) A elite imperial pôs-se a vender seus escravos, temendo as leis abolicionistas.
B) Somente os escravos libertos eram passíveis de serem comercializados.
C) O comércio de escravos era atividade contumaz, sendo propriedade constituída de um senhor.
D) O comércio de escravos internamente tornou-se realidade após a Lei Eusébio de Queiroz.
E) A liberdade de comércio entre as partes era característica da época.

Questão 25
“A participação política possibilitou que eu pudesse ter uma leitura crítica da sociedade, que eu
conseguisse perceber coisas como as campanhas políticas, que não são contos de fadas. Consigo,
com a base que adquiri e a minha experiência no movimento social, ter uma visão política sobre a
realidade, sobre o momento em que vivemos, as eleições. Principalmente hoje, consigo trabalhar
para que as pessoas próximas a mim também tenham esse olhar crítico e estejam preparadas para
fazer suas escolhas.”
EMERSON QUARESMA
Articulador da rede Sou de Atitude no Amazonas - www.joveneslac.org
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O depoimento refere-se:
A)
B)
C)
D)

À participação política dos jovens no último pleito eleitoral.
A um exemplo de comportamento a ser seguido por todos os jovens de bem.
A um relato de experiência único, por isso mesmo amplamente divulgado na mídia.
Ao comportamento alienante de um jovem, que, embora eleitor, não demonstra preocupação
social.
E) A uma experiência pessoal do autor, fundamental para seu amadurecimento político.
Questão 26
Uma empresa produz telhas senoidais, como a da figura abaixo.

Para a criação do molde da telha a ser fabricada, é necessário fornecer a função cujo gráfico será a
curva geratriz da telha. A telha padrão produzida pelo fabricante possui por curva geratriz o
gráfico da função y = sen (x).

Um cliente solicitou a produção de telhas que fossem duas vezes mais sanfonadas e que tivessem o
triplo da altura da telha-padrão, como na figura abaixo.

Marque a opção que representa a curva geratriz dessa nova telha.
A) y = 3 sen (

)

B) y = 3 sen (2x)
C) y = 2 sen ( )
D) y =

sen ( )

E) y = 2 sen (3x)
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Questão 27
A localização de três cidades forma um triângulo equilátero, conforme a figura abaixo. A distância
entre cada cidade é de 108 km. Certo dia, houve um terremoto de pequenas proporções na região,
apresentando epicentro coincidente com o baricentro do triângulo. A única residência destruída
estava localizada na outra extremidade do apótema, entre as cidades O e A. Considere que os
terremotos se propagam em linhas circulares.
i

l
r
a

A

O

A distância que essa residência atingida estava do epicentro do terremoto era de:
A) 18 3 m
B) 9 2 m
2
C)
m
18
3
D)
m
9
3
E)
m
3
Questão 28
O cliente de um banco perdeu a senha atual. Procurou imediatamente seu gerente para cadastrar
uma nova senha, que deveria, segundo o gerente, ser constituída de 4 algarismos escolhidos entre
os 10 de 0 a 9, seguidos de 3 letras dentre as 26 do alfabeto. O cliente, ao determinar sua nova
senha, decidiu que a parte numérica começaria por algarismos pares e terminaria por algarismo
ímpar, e que a parte literal teria início e término com vogal.
O número de possibilidades que esse cliente poderia criar para sua nova senha é
A) 1 575 000
B) 1 835 000
C) 1 795 000

D) 1 625 000
E) 1 715 000
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Questão 29
Numa fábrica, dentre os diretores há um casal. Oito deles serão selecionados para participar de um
treinamento na área de gestão de projetos que será realizado no exterior. O casal, no entanto, só
participará do treinamento se ambos forem convocados. O número de escolhas distintas que
incluem o casal é igual ao número de escolhas que o excluem.
O número de diretores existentes nessa fábrica é:
A) 6
B) 8
C) 16

D) 17
E) 18

Questão 30
Na cidade de Montes Claros, um estudo mostrou que o número de árvores plantadas na zona
urbana pode ser estimado através da lei:
N = 150 ⋅ 4 T ,
em que N é o número de árvores plantadas e T corresponde ao mês do plantio. Esse estudo iniciouse em fevereiro de 2013, ou seja T=0 corresponde ao mês de fevereiro.
O número de árvores plantadas foi igual a 16 vezes o número das que foram plantadas em maio de
2013, no mês de:
A) outubro de 2013.
B) agosto de 2013.
C) março de 2014.

D) fevereiro de 2014.
E) julho de 2013.

Questão 31
A tabela a seguir mostra algumas informações sobre dois terremotos distintos:

Ano
Local
Grandeza

Terremoto 1
2006
Java – Indonésia
5,9

Terremoto 2
2011
Oshika – Japão
8,9

Na Escala Richter, a grandeza (R) desses terremotosfoi determinada através da lei:
k
R = log + H ,
t
em que k é a amplitude (em micrômetros) do movimento vertical do solo, que é informado pelo
sismógrafo; t é o período do abalo sísmico (em segundos); e H é a amplitude do abalo sísmico com
distância crescente, partindo do epicentro do terremoto.
Considerando t e H idênticos nos dois casos apresentados, o terremoto do Japão foi mais forte que o
da Indonésia:
A) 100 vezes.
B) 1000 vezes.
C) 800 vezes.

D) 500 vezes.
E) 10000 vezes.
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Questão 32
Três bombas de água funcionam no período da noite para encher as caixas-d’-água de um
conjunto de casas. Elas são abastecidas com um combustível que as mantém funcionando em um
determinado período da noite. Um encarregado liga a bomba A, à meia-noite e, após acabar o
combustível nessa bomba, liga a bomba B. A bomba C é ligada quando acaba o combustível da
bomba B.
As bombas devem ficar ligadas por um período de horas de maneira que, ao amanhecer de cada
dia, as caixas estejam cheias de água para o consumo. Em relação ao tempo em horas que cada
uma das bombas fica ligada, sabe-se que:
• O tempo de funcionamento da bomba A somado ao tempo de funcionamento da bomba C
equivale a 2 horas a mais que o tempo de funcionamento da bomba B;
• O tempo de funcionamento da bomba A somado ao quádruplo do tempo de funcionamento da
bomba C excede em 3 horas o dobro do tempo de funcionando da bomba B;
• O tempo de funcionamento da bomba A somado a 9 vezes o tempo de funcionamento da bomba
C equivale ao tempo de funcionamento da bomba B mais 10 horas.
O tempo total de funcionamento das bombas durante a noite, em horas, é
A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
E) 10

Questão 33
Em um estabelecimento comercial, pretende-se instalar uma placa conforme o projeto indicado na
figura a seguir. O cabo do segmento AB suporta uma força máxima de 1000 N, e o segmento AC
está na horizontal.
Dados:
g = 10 m/s²
sen 30° = 0,50
cos 30° = 0,87

A placa na qual estará impressa a logomarca da empresa poderá ter uma massa de, no máximo:
A) 87 kg.
B) 50 kg.
C) 100 kg.
D) 500 kg.
E) 870 kg.
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Questão 34
Durante a reforma de um grande estádio de futebol para receber os jogos da Copa do Mundo de
2014, no Brasil, foi necessária a utilização de um guindaste, como o que está mostrado na figura.
Uma das finalidades desse equipamento é a elevação de blocos de concreto de massas grandes.

CONTRAPESO (P’)

P’ = contrapeso
P = peso
D1 = distância do contrapeso à base
D2 = distância do peso à base

PESO (P)

Considere que o centro de gravidade da barra horizontal se encontra na origem do sistema de
coordenadas xy.
Em um dia de trabalho, foi necessário elevar blocos de concreto de peso P = 3 x 104 N. A distância
D2 = 2.D1/3. Cada barra no contrapeso possui um peso de 4 x 10³ N.
O número mínimo de barras a serem colocadas no contrapeso para elevar um bloco de concreto é:
A) 5
B) 6
C) 4

D) 9
E) 8

Questão 35
Um engenheiro mecânico projeta uma máquina de Carnot que funciona entre as temperaturas de
500 K e 400K, e realiza 2KJ de trabalho em cada ciclo.
Sobre essa máquina, é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

O calor de entrada é 2,5 KJ.
A eficiência é de 0,8.
O calor descartado é 8KJ.
O calor de entrada é 8 KJ.
A eficiência é de 0,4.
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Questão 36
Numa montanha russa, o carro parte do repouso no ponto A e percorre o ‘loop’ de raio R = 3,0 m,
conforme a figura a seguir. Em todo o trecho, considere-se o atrito desprezível e a aceleração da
gravidade g = 10 m/s². O carro deve passar pelo ponto B com uma velocidade de, no mínimo,
v = gR para percorrer o trecho com segurança.

A mínima altura H, em metros, para o carro passar por todo o trecho sem correr riscos é:
A) 8,0

B) 6,0

C) 6,5

D) 7,0

E) 7,5

Questão 37
Bernardo comprou uma lupa (lente de aumento) de distância focal de 15 cm para observar sua
coleção de figurinhas da COPA-FIFA 2014.
Para obter uma ampliação +3, Bernardo deverá colocar a lupa a uma distância das figurinhas, em cm,
de:
A) 45,0
B) 2,5
C) 5,0

D) 10,0
E) 30

Questão 38
Para o circuito abaixo, considere que todos os resistores são ôhmicos e de resistência elétrica
R = 10 Ω.

MARQUE a opção que contém o valor correto da corrente elétrica.
A) 1 A

B) 0,5 A

C) 2 A

D) 5 A

E) 10 A
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Questão 39
O Sistema de Posicionamento Global, conhecido pelas iniciais GPS (Global Positioning System)
possui alta precisão e depende de satélites artificiais em órbita em torno da Terra.
Para que não haja erros significativos nas posições fornecidas por esses satélites, é necessário
corrigir relativisticamente o intervalo de tempo medido pelo relógio a bordo de cada um desses
satélites.
Em relação ao GPS e à teoria da relatividade, analise as afirmativas abaixo:
I. Se não for feita a correção relativística para o tempo medido pelo relógio de bordo do satélite,
ele ficará cada vez mais atrasado em relação ao relógio em Terra.
II. As leis da Física são as mesmas para o satélite ou para o sinal emitido por ele, ainda que em
diferentes referenciais, pois nenhuma partícula pode mover-se com uma velocidade maior do
que a da luz no vácuo.
III. Mesmo que o satélite estivesse deslocando-se muito rapidamente, a velocidade relativa entre
ele e uma luz se aproximando dele seria c, pois a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo
valor c em todos os referenciais inerciais.
Das afirmativas acima, estão corretas:
A) Apenas II e III.
B) Apenas I e II.
C) I, II e III.

D) Apenas I e III.
E) Apenas III.

Questão 40

Disponível em: <http://www.fernandocabral.org/Coppermine/displayimage.php?pid=108>. Acesso: 12 mar. 2013.

São medidas eficazes no controle dessa endemia:
A)
B)
C)
D)
E)

vacinação em massa da população contra a bactéria.
exterminação de ratos vetores do vírus.
eliminação dos insetos vetores do vírus.
eliminação dos insetos vetores da bactéria.
distribuição de antibióticos contra a bactéria.
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Questão 41
Dois casais desejam descobrir os grupos sanguíneos possíveis para seus filhos. O resultado do
laboratório identificou 4 fenótipos, para o sistema ABO, conforme reações de aglutinação
descritas na tabela.
Soro anti-A
Soro Anti-B
Francisco
Clara
+
Caetano
+
+
Joana
+
(+) indica aglutinação e (–) indica ausência de aglutinação.

Os grupos sanguíneos possíveis em irmandades geradas pelos casais Francisco e Clara, Caetano e
Joana, respectivamente, são:
A)
B)
C)
D)
E)

A, B e O / B e AB
A, B e AB / A e O
A, B e AB / B e AB
A e O / A e O.
A e O / A, B e AB

Questão 42
O Hospital das Clínicas da USP Ribeirão Preto foi condenado a pagar R$20 mil de indenização à
família de uma paciente que contraiu o Vírus da Imunodeficiência Humana, HIV, após uma
transfusão de sangue. A paciente morreu aos 37 anos após agravamento do seu estado de saúde.
FONTE: Folha de São Paulo, 2014.

Afirma-se que:
I. Sangue, sêmen, secreções vaginais e leite materno de indivíduos soropositivos representam
fontes de infecção.
II. HIV pode ser isolado de vários fluidos corporais, sangue, saliva, urina e lágrimas.
III. Risco de transmissão do HIV por transfusão de sangue permanece, mesmo com sorologia
negativa,
IV. A contaminação da mulher pode ter ocorrido em razão da chamada "janela imunológica".
Estão CORRETAS:
A) I, II, III e IV.
B) I e IV apenas.
C) II e IV apenas.
D) I e III apenas.
E) I e II apenas.
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Questão 43

Fonte: Disponível em: http://cienciasmorfologicas.webnode.pt/anatomia Acesso 23 de abril de 2014

O tecido demonstrado apresenta fibras:
A)
B)
C)
D)
E)

lisas, de contração voluntária e aeróbia.
lisas, de contração involuntária e anaeróbia.
estriadas, de contração voluntária e anaeróbia.
estriadas, de contração involuntária e aeróbia.
lisas, de contração involuntária e aeróbia.

Questão 44
Figura esquemática do coração de um mamífero.
1

2
3

4

B

A

C

D
Fonte: Disponível em: http://estomatologista.blogspot.com.br Acesso 23 de abril de 2014

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)

O sangue rico em O2 chega às câmaras A e B.
O vaso indicado pelo número 4 é uma veia e traz sangue rico em O2 dos pulmões ao coração.
O sangue rico em CO2 chega à câmara C após passar pela câmara B.
Os vasos identificados pelos números 1, 2 e 3 são, respectivamente, veia cava superior, artéria
pulmonar e artéria aorta.
E) O vaso indicado pelo número 3 é uma artéria e leva o sangue rico em O2 do coração para o corpo.
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Questão 45

A charge mostra que:
A)
B)
C)
D)
E)

Quanto menor a variabilidade genética, melhor e mais fácil é o processo de adaptação.
A evolução é um processo que adapta o organismo ao meio onde se encontra, de forma gradual.
Sendo um processo acelerado, mudanças fortes e repentinas podem causar extinção de espécies.
Na evolução, todas as características das espécies são mantidas.
As espécies facilmente se adaptam, se inseridas em outro ambiente.

Questão 46
MEMBRANA PLASMÁTICA
Espaço Extracelular

Espaço Intracelular

A respeito dessas estruturas ligadas à membrana, assinale a alternativa CORRETA:
A)
B)
C)
D)
E)

A estrutura marcada em B possui a função de identificação intra e extracelular.
O item marcado em C tem a função enzimática e de transporte.
O transporte intra e extracelular cabe apenas aos itens A e C.
O dano do item C não acarreta problemas para a célula.
A estrutura marcada em A tem a função de transporte e de receptor.
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Questão 47
Estudantes de Engenharia, em uma aula prática de físico-química, realizaram um experimento para
determinar o calor de decomposição do peróxido de hidrogênio (∆H), contido numa água oxigenada
comercial, cujo teor é de 3% m/v. Para tanto, colocaram 200 mL dessa água num calorímetro,
adicionaram um pouco de MnO2 como catalisador e observaram a variação de temperatura que passou
de uma temperatura inicial de 25ºC para uma temperatura final de 45ºC
Dados:
Calor específico da água oxigenada = Calor específico da água = 4,2 J.g-1.ºC-1
Densidade da água oxigenada = 1 g.cm-3
Constante do calorímetro igual a zero (calorímetro perfeito)
Q=m.c.∆T

Sobre esse experimento, é correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

A equação balanceada da reação acima é H2O2(aq)→ H2(g) + O2(g).
A solução acima possui 3 gramas de H2O2.
O catalisador é utilizado a fim de aumentar o tempo de decomposição do H2O2.
A variação de temperatura não influencia na determinação do calor.
A quantidade de calor liberado nesse processo é de 16,8 Kj.

Questão 48
Um biodigestor montado em uma propriedade rural produz 160 kg de gás em sua câmara de
fermentação, que é guardado em um cilindro de 100 litros, a uma temperatura de 27ºC.
Dado: R = 0,082 atm.L. mol-1 e K-1.
CAIXA DE
ENTRADA

Saída do Biogás

CAIXA DE
SAÍDA

Câmara de
fermentação

Fonte: www.novus.com.br
A pressão do metano em atm exercida dentro do cilindro, considerando-o como um gás ideal é
A) 246
B) 2,46
C) 0,246
D) 24,6
E) 2460
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Questão 49
No famoso seriado da TV americana Breaking Bad, o químico Mr. Walt (codinome de
Heisenberg) faz baterias usando apenas clipes e um chiclete, ou seja, monta uma caseira célula
galvânica usando para o polo negativo (ânodo) metal galvanizado (zinco), coletado com moedas e
algumas partes metálicas (parafusos, roscas etc) e, para o polo positivo (cátodo), ele usa grafite e
óxido de mercúrio, coletado do freio do veículo; e, para o eletrólito, ele molha uma esponja em
hidróxido de potássio.
Sobre a situação acima, a afirmativa correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

O zinco é o agente redutor; e o óxido de mercúrio o agente oxidante.
A reação que ocorre no cátodo é Hg(l) + 2OH-(aq) → 2e- + HgO(s) + H2O(l).
Os materiais contendo óxido de mercúrio sofrerão perda de massa.
O eletrólito receberá o excesso de elétrons neutralizando o sistema.
Os elétrons movimentam-se do cátodo (positivo) para o ânodo (negativo).

Questão 50
Carlos Henrique, aluno de Iniciação Científica, em um procedimento de rotina de laboratório,
precisava determinar a concentração de uma solução de um ácido monoprótico. Para isso, titulou
uma alíquota de 20 mL da solução desse ácido com uma solução padrão de hidróxido de sódio 0,1
molar até o ponto de equivalência, consumindo 12,5 mL da base.
A concentração molar do ácido monoprótico é:
A) 12,5 x 10-2
B) 62,5 x 10-2
C) 6,25 x 10-2

D) 0,1 x 10-2
E) 0,1

Questão 51
O biodiesel é produzido por reação de transesterificação. Para uma transesterificação
estequiometricamente completa, uma proporção molar 3:1 de álcool por triacilglicerídeos é
necessária. Essa situação é representada pela reação abaixo.

Fonte: adaptado de Quim. Nova, Vol. 30, No. 5, 1369-1373, 2007.

Os produtos da reação são uma mistura de:
A)
B)
C)
D)
E)

ácidos carboxílicos e glicerol
ácidos graxos e álcool
ácidos graxos e glicerol
ésteres e glicerol
ésteres e álcool
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Questão 52
Uma indústria de fertilizante produz amônia pelo processo de Haber-Bosch, representado na
seguinte reação química:
N2(g) + 3H2(g)
2NH3(g) + 92 kJ mol-1

Sobre esse processo de produção, é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

o rendimento da reação diminui, quando ela é submetida a altas pressões.
o equilíbrio desloca no sentido da formação de N2, se a pressão aumentar.
a reação é classificada como exotérmica, com ∆H = -92 kJ mol-1.
a formação de N2 é favorecida, quando o sistema libera calor.
a adição de Ar(g) não interferirá no deslocamento de equilíbrio.

Questão 53
No dia 02 de maio de 2014, foi divulgada a descoberta de um novo elemento químico. Ainda sem
nome, o elemento será chamado provisoriamente de Ununseptium e logo deverá ser integrado à
tabela periódica. A equipe de pesquisadores russos e norte-americanos fundiu Cálcio 48 com
Berquélio 249, o que não é uma tarefa simples, pois, além de o último ser difícil de ser produzido
em grandes quantidades, sua vida é de apenas 320 dias. O resultado da combinação se mostrou
instável, ou seja, um átomo com 117 prótons e 177 nêutrons. Entretanto, o processo de manufatura
do elemento não foi eficiente. Mais de 1019 átomos de Cálcio 48, um isótopo não muito comum,
foram disparados contra o Berquélio para que apenas quatro átomos do elemento 117 fossem
criados.
http://canaltech.com.br/noticia/geek/Pesquisadores-russos-e-norte-americanos-descobrem-novoelemento-quimico - adaptado
Analise as afirmativas:
I. A fusão do Cálcio com o Berquélio para a síntese do Ununseptium é um processo espontâneo
que libera energia nuclear.
II. O novo elemento denominado de Ununseptium apresenta massa atômica de 234u e 117
elétrons quando eletricamente neutro.
III. O Berquélio é um elemento químico de símbolo Bk, número atômico 97, metálico, sintético,
transurânico, pertencente ao grupo dos actinídeos.
IV. O Cálcio é um metal alcalino-terroso, mole, maleável e dúctil que arde com chama vermelha
formando óxido de cálcio e nitreto.
V. O isótopo do Cálcio utilizado na síntese do Ununseptium apresenta propriedades mais
instáveis devido à sua elevada carga nuclear.
É correto o que se afirma somente em:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II, III e IV
III e IV
II e V
II, III e V
II, III, IV e V.
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As questões numeradas de 54 a 60 são de Língua Estrangeira. Você deverá fazer somente a
prova indicada em sua opção.
INGLÊS
Text 1

2.3 million tickets for the 2014 FIFA World Cup already allocated to fans

A total of 473,076 tickets for the 2014 FIFA World Cup™ were allocated during the second
random selection draw for all matches except the Opening Game in Sao Paulo and the Final in Rio
de Janeiro. Brazilian fans received around 60 per cent of the inventory during this sales phase.
All applicants will be informed by e-mail or text as to whether or not their application has been
successful – either fully or partially – by 11 March 2014. The electronic draw was observed by
representatives of the Caixa Economica Federal Bank and the Brazilian Ministry of Sport. In total,
close to ten million tickets were requested by fans from 228 countries and territories in both sales
phases.
“With 290,169 tickets dedicated to supporters of the participating teams now allocated, we start to
see a balance in the ticket assignment,” said Thierry Weil, FIFA Marketing Director in charge of
ticketing. "The teams can count on the support of their fans in the 12 stadiums in Brazil .
To watch the FIFA World Cup games live in the stadiums, all spectators, including children of all
ages, must buy tickets. It is important to remind applicants that they must have sufficient funds in
their accounts as, if their requests are successful, payments will be processed immediately. If not,
the request is cancelled and the reserved tickets are offered to other fans.
The remaining tickets (approx. 160,000) will be available to the public in the next window of the
second sales phase, which starts on a first-come-first-served basis on 12 March at 12.00 CET/08.00
BRT (Brasilia time). The final number available is subject to the afore-mentioned ticket payments
and further releases from our stakeholders. There will be tickets for all matches except the
Opening Game, the Final in Rio de Janeiro, England vs Italy and USA vs Portugal, both in
Manaus, as well as the Round of 16 matches in Porto Alegre and Sao Paulo, and the semi-final in
Belo Horizonte.
Available in: www.fifa.com
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Questão 54
According to the text, it is certain that:
A)
B)
C)
D)
E)

If their requests are successful, the applicants need to have enough money in their accounts;
In order to be succesful in their requests the applicants need to call FIFA’s department;
In order to be succesful in their requests the applicants don’t need to apply for the tickets;
If their request are successful, the applicants don’t need available funds in their accounts.
If the request are successful, the applicants won’t be texted or informed by e-mail

Questão 55
The expression “ The remaining tickets ...” refers to:
A)
B)
C)
D)
E)

The stakeholders
The first tickets
The leftover tickets
The final matches
The sold tickets

Text 02:
e-mail message

FROM:
SENT:
TO:
CC:
SUBJECT:

Mr. Kim
Tuesday, August 13, 2013 9:12 A.M.
Administrative staff
Mr. Choi; Mr. Sol
Meetings

I am writing to let you know that I will be out of town Thursday and Friday attending a
conference on human resources development in Vancouver. (Remember that Wednesday is a
Holiday, so if you have anything urgent to discuss with me, please see me today or tomorrow.)
When I return, I want to meet with everyone on the staff, both individually and in groups, in
order to fine-tune or planning strategy for next year. Since the fall is our least busy time of year,
I want to concentrate more on future plans for the human resources department instead of the
daily routine of office administration.
In brief, let us get together and you can tell me what ideas you have for better training, safety,
dealing with work-related stress, or anything else that is on your mind.
To prepare for these meetings, would you please fill in the attached schedule and return it to
me by e-mail before Monday, August 20, 1:00 P.M. Please list all your commited time so I can
compare schedules and come up with a suitable time for all participants.
Thank you.

By The New Toeic Test

Mr. Kim
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Questão 56
What do the readers have to do in order to prepare for these meetings?
A)
B)
C)
D)
E)

Attend a conference
Return to the meeting
Concentrate on administration
Complete a schedule form
Deal with work stress

Questão 57
When are the readers supposed to return the filled schedule?
A) In a week
B) Within 6 days
C) By Monday

D) After Sunday
E) Before Friday

Questão 58
The verb “to fine-tune” in paragraph 1, line 5 is closest in meaning to:
A) make adjustments
B) plan
C) keep fine

D) realize
E) perform

Text 03 – Comic strip

Available in: www.toodo.com

According to this comic strip:
Questão 59
How is the girl being bullied?
A)
B)
C)
D)
E)

physically hurt
ignored and left out
threatened or intimidated
Advised
put down and humiliated
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Questão 60
In the sentence “It says I am fat and ugly...” (1st scene), “It” refers to the:
A)
B)
C)
D)
E)

girl
computer
e-mail
sender
reader

ESPANHOL
Questão 54

elpais.com/opinion
Es correcto el analisis de los comics:
A)
B)
C)
D)
E)

Todos se refieren a crisis diplomáticas entre países europeus y asiáticos.
La tele está presente en tres de los comics.
La puerta es un elemento comun a todos los comics.
Son abordados temas como añoranza, crisis, economia y política.
Es una secuencia de tiras cómicas sobre la política.
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Questão 55
Sobre la figura es correcto afirmar que:
A) Hasta la mitad de la escalera prevalece la
inseguridad.
B) El pedaño más alto es igualmente el más
dañoso.
C) Predomina verbos en el pretérito.
D) Hay verbos en el modo indicativo y subjuntivo.
E) El pedaño más bajo es igualmente el más
confiante.
www.bomespanhol.com

Questão 56

Sobre las informaciones del recuadro, se afirma:
I.
II.

Verbo Soler = acostumbrarse.
Suelo, sueles y suele = presente.

III.

Suelo, sueles y suele = subjuntivo.

IV.

Soler es sinónimo de habituarse.

Son correctas las proposiciones:
A) II y IV solamente
B) I y III. Solamente
C) I, II y IV solamente
D) II, III y IV solamente
E) I, II, III y IV.
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Questão 57

(... ) Preguntado sobre Tito Vilanova, el lateral brasileño ha dicho que "no tuvo un final
feliz pero ha sido una demostración de que hay que luchar hasta el final y si al final no se puede
ganar la batalla, tu cabeza será consciente de que lo ha intentado hasta el final".
Según Alves, "¡demasiado bien jugamos para todos los contratiempos que hemos tenido.
Somos humanos y para jugar al fútbol tienes que estar al 200 por cien. Y no es ninguna excusa...
es solo que cuesta muchísimo".
Alves asegura que "siempre lo hemos intentado. A veces tenemos suerte y otras no. Pero
lo importante es intentarlo hasta el final".
http://www.mundodeportivo.com/20140427 Adaptado
Sobre el texto, se afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

El lateral brasileño Daniel Alves está de acuerdo con la salida de Tito Vilanova.
Tito Vilanova no estaba más 200 %.
El lateral brasileño Daniel Alves defende aquel que le he tirado el plátano y Tito Vilanova.
Tito Vilanova pide disculpa a todos.
Ademas de los contratiempos ocurridos el Barça hizo un buen partido.

Questão 58

Alves: “¿El plátano? Hay que reírse de estos retrasados...”

Dani Alves ha sido protagonista sin quererlo en el partido que han jugado Villarreal y
Barça esta noche. Preguntado por el plátano que ha aficionado él ha tirado y que luego él se ha
comido, ha quitado hierro el asunto. Pero ha gracia...
“Tienes que tomártelo así porque esto ya no podemos cambiar. Hace once años que estoy
en este país y todo sigue igual. Hay que reirse de estos retrasados...”. (...)
http://www.mundodeportivo.com/20140427 Adaptado
Sobre el texto, se afirma:
A)
B)
C)
D)
E)

Tomártelo = enclisis: particípio + complementos.
“... ha quitado hierro el asunto.” = agotado, encerrado el asunto.
Reirse = antipatizarse.
Han jugado = pretérito pluscuamperfecto del indicativo
“Tienes que tomártelo así...” = hay que beber lo que se puede.
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Questão 59

Sobre el infográfico es correcto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

El uso del Tumblr es un requisito básico para el uso del Pinterest.
El You Tube está perdiendo espacio delante de tantas nuevas herramientas.
La red social de contatos hoy está asociada a colectividad.
El Twitter es menos difundido y conocido que el WordPress.
El Skype y el Fourquare tienen usos similares.

Questão 60
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Sobre el infográfico se afirma:
I. Las madres latinas se conectan en mayoría de las veces haciendo otras cosas al mismo tiempo.
II. Mientras veen TV las madres latinas no hacen actividades con los niños.
III. La clave para se mantenerse conectado es ve la TV mientras usa redes sociales para 67% de las
mamás latinas.
IV. Las madres latinas que dedican tiempo para sus hijos tienen cada vez menos tiempo para la
bellza y para si.
Señale la opción correcta:
A)
B)
C)
D)
E)

La proposición I contradice la IV.
La proposición II ratifica la V.
La proposición V retifica la IV.
La proposición III justifica la I.
La proposición II es consecuencia de la III.

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

Texto1:

(VEJA – 23.4.2014)

Obs.:
Abutre [De a-4 + lat. vulture.] S.m.1. Zool. Designação comum a aves de rapina acipitrídeas
(abutres do Velho Mundo) e catartídeas (abutres do Novo Mundo). Apesar das evidências de que
os dois grupos evoluíram de ancestrais distintos, apresentam características comuns: grande poder
de voo, bico forte, cabeça e pescoço quase sempre nus, nutrindo-se ger. de animais em
decomposição.
(Dicionário AURÉLIO da Língua Portuguesa – 5ª edição – 2ª impressão – 2010)
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Texto 2

(Estado de Minas – 20.4.2014)

Texto 3
• ORDEM [Do lat. “ordine”.] S.f. 1. Disposição dos meios para se obterem os fins. 2. disposição metódica;
arranjo de coisas segundo certas relações (...)
Ordem civil. “Jur”. Sistema de princípios e leis que, em um determinado Estado, rege os interesses privados.
Ordem jurídica. “Jur”. Sistema complexo de princípios e regras disciplinadores da organização e
funcionamento do Estado, das relações sociais e dos direitos do cidadão. Ordem política. Conjunto de
princípios que harmonizam as funções e relações internas e externas dum Estado. Ordem pública. Conjunto
de instituições e preceitos coagentes destinados a manter o bom funcionamento dos serviços públicos, a
segurança e a moralidade das relações entre particulares, e cuja aplicação não pode, em princípio, ser objeto
de acordo ou convenção. (...)
(Dicionário AURÉLIO da Língua Portuguesa – 5ª edição – 2ª impressão – 2010)

Texto 4
• PROGRESSO [Do lat. “progressu”.] S.m.1. Ato ou efeito de progredir; progredimento, progressão. 2.
Movimento ou marcha para diante; avanço. (...) 4. Desenvolvimento ou alteração em sentido favorável; (...)
melhoria. 5. Acumulação de aquisições materiais e de conhecimentos objetivos capazes de transformar a
vida social e de conferir-lhe maior significação e alcance no contexto da experiência humana; civilização,
desenvolvimento (...)
(Dicionário AURÉLIO da Língua Portuguesa – 5ª edição – 2ª impressão – 2010)

A leitura dos textos 1 e 2 (charges) e 3 e 4 (verbetes de dicionário) induz o leitor à percepção de uma
crítica social.
Redija um texto DISSERTATIVO (mínimo de 18, máximo de 23 linhas) associando essa crítica à
atual situação brasileira, sob o seguinte TÍTULO:
A ORDEM e o PROGRESSO no cenário brasileiro atual.
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