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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

01. Em uma pesquisa com professores que
possuíam smartphones, foi perguntado se eles
usavam a internet através do smartphone.
O gráfico abaixo apresenta o resultado da
pesquisa.

Professores que usam a internet
pelo celular
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

85%

91%

15%

0%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fonte: CGI.Br/NIC.br/Cetic.br/TIC Educação 2016 (adaptado)

Com base no gráfico, podemos afirmar que
I - a quantidade de professores que usam
internet em seu smartphone aumentou
menos que 500% entre 2011 e 2015.
il -entre 2011 e 2012 o aumento da
quantidade de professores que usam
internet através de seu smartphone
aumentou menos de 50%.
III - o aumento da quantidade de professores
que usam internet em seu smartphone
entre os anos de 2014 e 2015 foi inferior a
30%.
IV - de 2015 e 2016 o aumento da quantidade
de professores que usam internet através
de seu smartphone, foi superior a 5%.
Assinale a alternativa
afirmações corretas.

que

contém

as

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas I, III e IV.
(D) Apenas III e IV.
(E) I, II, III e IV.
[2]
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02. Em uma escola com 323 alunos, 181 gostam
de basquete, 146 gostam de vôlei e 47 não
gostam de nenhum dos dois. Quantos alunos
gostam dos dois esportes?

(A) 4
(B) 51
(C) 140
(D) 138
(E) 164

03. Na figura baixo, temos uma sequência de
quadrados, cujo lado mede sempre a metade
do lado do quadrado anterior.

Essa sequência começa com o quadrado de
lado 8 cm e tem infinitos termos. A soma das
áreas de todos esses quadrados, em cm2,
tenderá a

(B) 64
(C) 84
(D) 85

[3]

IFRS - PS 2019/1 - Cursos Superiores

[4]

IFRS - PS 2019/1 - Cursos Superiores

06. Dado um quadrado de lado 10 cm, retira-se um
retângulo de dimensões (x - 1) cm e 2x cm
localizado em um dos cantos do quadrado. A
área y da figura resultante em função de x é
(A) y = 2x2 - 2x + 100
(B) y = —2 x2 + 2x

(C) y = —2x2 + 2x + 100
(D) y = —2 x2 - 100
(E) y = —2 xz + 2x — 100

07. A velocidade como certa bactéria se prolifera
é dada pela função Q(t) = K°'2t, em que K é a
quantidade inicial de bactérias e t é o tempo
em minutos. Sabendo que após dez minutos
havia 16 bactérias, o tempo necessário, em
minutos, para se ter um total de 1024
bactérias é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1.638,4
1.000
50
25
22,5

08. Em certo jogo, o objetivo é colecionar pedras
coloridas, as quais são retiradas ao acaso, sem
reposição, de um saco preto. Pedro, João e
Eduardo na última rodada de uma partida, irão
retirar nessa ordem, apenas mais uma pedra
cada um. Para que eles terminem os três
empatados, Pedro precisa retirar uma pedra
verde, João uma pedra vermelha e Eduardo
uma pedra azul. A probabilidade de ocorrer o
empate, sabendo que no saco restaram as
seguintes pedras: 5 azuis, 4 verdes, 7
vermelhas, 2 douradas, 3 roxas e 1 amarela é
35

(A)

2.662

1
<B ) ^
(C) —

V

’

11
4

v(D)/ —
8

<E> ü
[5]
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09. Em um laboratório, existem dois recipientes; um
em formato cilíndrico e o outro em formato
cônico. Ao se despejar todo o volume de água do
recipiente cilíndrico, que estava cheio, no
recipiente cônico, o líquido preenche o cone até a
metade de sua altura. A razão entre a altura do
recipiente cilíndrico e a altura do recipiente
cônico, sabendo que o raio de suas bases é o
mesmo, é

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

l
6

1
3

1
2
2

3
3
4

10. A equação da reta perpendicular ao segmento
de reta de extremos A (-2,5) e B (6 ,-1 ) e que
passa pelo ponto médio desse segmento é

(A)

y =

T X + ~T

(B) y = —2x — 1
4

2

(C) y = — x - —
(D) y = 8x — 6
(E) y = —3x — 5

[6]
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS
Com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do Carbono

1

18
V2)

"í1

H
2

1 .0

13

14

3

4

5

Li

Be

B

6
C

6 .9 4

9.01

1 0 .8

11

12

Na

Mg

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

16

17

He
4 .0 0

7

8

9

N

O

F

Ne

12 .0

14.0

16 .0

19.0

2 0 .2

13

14

15

16

17

18

Al

Si

P

s

Cl

Ar

10

2 3 .0

2 4 .3

2 7 .0

28.1

3 1 .0

32.1

3 5 .5

3 9 .9

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

39.1

40.1

4 5 .0

4 7 .9

5 0 .9

5 2 .0

5 4 .9

5 5 .8

5 8 .9

5 8 .7

6 3 .5

6 5 .4

6 9 .7

7 2 .6

7 4 .9

7 9 .0

7 9 .9

8 3 .8

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

8 5 .5

8 7 .8

8 8 .9

9 1 .2

9 2 .9

9 5 .9

(9 9 )

101

103

106

108

112

115

119

122

128

127

131

55

56

57 -71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Cs

Ba

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

TI

Pb

Bi

Po

At

Rn

133

137

Série dos
Lantanfdios

178

181

184

186

190

192

195

197

201

204

207

209

(2 1 0 )

(2 1 0 )

(2 2 2)

87

88

8 9 -1 0 3

104

105

106

107

108

109

110

Fr

Ra

Série dos
A ctinidios

Rf

Db

S g

Bh

Hs

Mt

Uun

(2 2 3 )

(2 2 6 )

(2 6 D

(2 6 2 )

(2 6 3)

(2 6 2 )

(2 6 5 )

(2 6 6 )

(267)

11. As roupas coloridas podem ser descobridas quando usamos uma solução aquosa de NaCIO
(hipoclorito de sódio), conhecido comercialmente como água sanitária. A análise de alguns íons
clorados mostrou que o elemento cloro sofre uma variação do estado de oxidação, indo assumir a
forma do íon cloreto (Cl'1).

Com base nessas informações, é correto afirmar que

(A) o cloro sofreu uma oxidação, provocando o clareamento da roupa.
(B) o cloro sofreu uma redução, provocando a oxidação do pigmento da roupa.
(C) ocorreu uma reação de neutralização ácido-base.
(D) o cloro no hipoclorito funciona como agente redutor.
(E) na transformação do hipoclorito para cloreto, o cloro recebe um elétron.

[7]
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12 . O gás carbônico, ao ser dissolvido em água, se comportará conforme o equilíbrio

C 0 2(g) + H20 (l) ~ H +V (|) + HCOjw)(,q)
Um refrigerante, na temperatura ambiente, quando em garrafa fechada, tem um pH igual a 4,0. Ao ser
aberta, ocorre o escape do gás carbônico, que interferirá no equilíbrio acima representado e, por
consequência, no pH da solução do refrigerante que

(A) permanecerá igual a 4,0.
(B) ficará menor que 4,0.
(C) será igual a 7,0.
(D) ficará entre 4,0 e 7,0.
(E) será maior que 7,0.

13. Considere as fórmulas estruturais.

Analisando as fórmulas estruturais da oxicodona —

opioide que age como a morfina e do

fentanil — opiáceo potente utilizado como analgésico, assinale a alternativa correta.

(A) Ambas as drogas apresentam a função orgânica cetona.
(B) A oxicodona apresenta a função orgânica éster.
(C) O fentanil apresenta as funções orgânicas aminas e cetona.
(D) Na oxicodona, estão presentes as funções éter, cetona, amina e fenol.
(E) Amina é a única função comum aos dois compostos.

[8]
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14. O eclipse

mais

longo do século

foi

15. Em uma orquestra, na execução de uma

amplamente divulgado na mídia. O fenômeno

música, por vezes, diferentes instrumentos

do eclipse total da Lua aconteceu em 27 de

tocam juntos as mesmas notas musicais.

julho de 2018, encobrindo a Lua em sua

Considerando

totalidade por 1 hora e 43 minutos. Também foi

propriedades fisiológicas dos sons emitidos

possível

pelos instrumentos durante a execução de uma

ver a Lua

avermelhada

ou

com

alaranjada,

uma

21

coloração

que algumas

as grandezas

físicas

e as

música, assinale a alternativa INCORRETA.

pessoas chamam de "lua de sangue". Acerca
do movimento orbital da Lua e da formação de

(A) Quanto mais agudo o som de uma nota

eclipses, marque a alternativa que descreve

tocada por um piano, mais alto é seu som.

corretamente os princípios físicos envolvidos.
(B) A
(A) Os eclipses lunares ocorrem sempre no

propriedade

fisiológica

que

permite

distinguir dois sons diferentes, emitidos por

dia da Lua Nova.

um piano e por um trompete, que tocam
juntos a mesma nota musical, é o timbre.

(B) A órbita da Lua é circular com a Terra no
centro, estando a Lua sempre a mesma

(C) A

distância da Terra.

propriedade

fisiológica

que

permite

distinguir duas notas diferentes tocadas
sucessivamente por um violino, como por

(C) Os eclipses lunares que ocorrem em julho

exemplo, as notas mi e fá, é a altura.

são sempre mais longos porque a Terra,
em sua órbita elíptica ao redor do Sol,

(D) A velocidade de propagação dos sons de

passa pelo seu afélio.

frequências

altas,

independente

do

instrumento que os emitem, é maior do
(D) O fato de a Lua ficar avermelhada durante

que a propagação dos sons de frequências

a totalidade do eclipse deve-se à dispersão

baixas.

da luz do Sol ao atravessar a atmosfera
terrestre.

(E) Quanto mais agudo o som de uma nota
musical, menor seu comprimento de onda

(E) Assim como num eclipse solar na Terra,

e seu período de vibração.

observadores na Lua, dependendo da
latitude em que se encontram, teriam visto
apenas parte do Sol eclipsada pela Terra.

[9]
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16. São colocados em um ambiente termicamente

17. A

fenilcetonúria

é

uma

doença

humana

isolado um bloco de ferro de 300 g, com

condicionada por um par de alelos. Ela é

temperatura inicial de 200 °C e calor específico

detectada logo após o nascimento, ao se

de 0,11 cal/(g °C) e um bloco de alumínio de

realizar o “teste do pezinho”. Fenilcetonúricos

100 g, com temperatura inicial de 0 °C e calor

não podem consumir alimentos que contenham

específico de 0,22 cal/(g °C). Admitindo que os

o aminoácido fenilalanina, sob o risco de

blocos só trocam calor entre si e não mudam

desenvolver retardo mental.

de estado físico, marque a alternativa que

cruzamento de um casal normal heterozigótico

responde

para esta doença, a proporção fenotípica dos

corretamente

termodinâmicos

a

que

aos
os

processos

blocos

estão

Fazendo-se o

descendentes será

submetidos.
(A) 100% dos filhos normais.
(A) A

capacidade

térmica

do

bloco

de

alumínio é menor do que do bloco de

(B) 100% dos filhos fenilcetonúricos.

ferro.
(C) 75%
(B) Quando o equilíbrio térmico entre os

dos

filhos

normais

e

25%

fenilcetonúricos.

blocos é atingido, a temperatura do bloco
de alumínio é maior do que a do bloco de

(D) 25% dos filhos normais e 75% dos filhos

ferro.

fenilcetonúricos.

(C) Durante as trocas de energia térmica, a

(E) 50%

quantidade de calor cedido pelo bloco de

calor recebido pelo bloco de ferro.

(D) Devido ao calor específico do alumínio ser
maior, o bloco deste material atinge o
equilíbrio térmico primeiro.

atingir

o

equilíbrio

térmico,

filhos

fenilcetonúricos.

alumínio é maior do que a quantidade de

(E) Para

dos

é

necessário que os blocos experimentem as
mesmas variações de temperatura.

[10]
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18. Considere a seguinte cadeia alimentar: fitoplâncton —►zooplâncton —> peixes —> polvos —►fungos e
bactérias.

Nessa cadeia alimentar, é correto afirmar que

(A) fitoplâncton e zooplâncton são os produtores.
(B) os peixes são os consumidores terciários.
(C) o zooplâncton é o consumidor primário.
(D) fungos e bactérias são os produtores.
(E) os polvos se alimentam de fungos e bactérias.

19. Sobre a síntese de proteínas, analise as afirmativas.
I - A síntese do RNA-m é chamada de transcrição.
II - O processo de tradução é mediado pelo retículo endoplasmático liso.
III - O RNA-m possui códons, que são sequências de 3 nucleotídeos.
IV - O RNA-t é responsável por transportar as bases nitrogenadas para a síntese dos polipeptídios.
Assinale a alternativa que indica apenas as afirmativas corretas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

20. São constituídos por DNA ou RNA, protegidos por um envoltório proteico. Externamente a este,
alguns(mas) possuem um revestimento lipoprotéico formado por fragmentos da membrana plasmática
da célula hospedeira. Sua capacidade de infectar uma célula depende de que suas proteínas ligantes
se encaixem perfeitamente aos receptores da célula hospedeira. Ao invadir uma célula, passam a
comandar o metabolismo da mesma.
O texto acima refere-se a um(a)________________; o revestimento lipoprotéico sublinhado no texto é
chamado d e ________________________ .
Assinale a alternativa que completa as lacunas corretamente.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

líquen - micélio
vírus - parede celular
bactéria - capsômero
vírus - envelope
bactéria - cápsula

[11]
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22. A adoção dos ideais iluministas não ocorreu de
forma homogênea na Europa do século XVIII.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
21. O quadro de crise geral do feudalismo nos

Considerando esse contexto,
alternativa INCORRETA.

séculos XIV-XV resultou no enfraquecimento
da Igreja Católica e no fortalecimento dos reis,
permitindo um novo processo de centralização
política.

(A)

Sobre o Estado Moderno, assinale (V) nas
afirmações verdadeiras e (F) nas falsas.
(

) A centralizarão política do reino de
Portugal, a partir da Revolução de Avis
(1383-1385), e a convergência de
interesses do rei e da burguesia estão
entre os fatores que explicam o
protagonismo português na expansão
marítima e comercial dos séculos XVXVI.

Inspirados nos ideais de liberdade,
igualdade e fraternidade, os Estados
nacionais europeus não ofereceram
resistência
às
reivindicações
de
emancipação e independência em seus
domínios coloniais.

(C) O “Século das Luzes” (século XVIII) teve
na França o seu grande palco e tinha entre
seus valores fundamentais a razão e a
liberdade de pensamento. Neste sentido,
representou uma profunda crítica às bases
do Estado absolutista e a exaltação do
ideário burguês.

) As Reformas Religiosas (século XVI)
dividiram o mundo cristão europeu e
foram marcadas pela rivalidade, muitas
vezes com extrema violência, entre
católicos e protestantes que retardaram o
processo de centralização da França.

(

) Um dos elementos do Renascimento
científico e artístico foi o desenvolvimento
do tipo móvel (tipografia), por Johann
Gutenberg (1400-1468), que tornou
possível a reprodução e divulgação em
maior escala dos livros, inclusive da
Bíblia. Estabelece-se, assim, uma relação
entre esta inovação e um dos elementos
fundamentais do luteranismo: a busca
pela salvação dava-se pela fé, e os
próprios fiéis deveríam buscá-la na leitura
das
Escrituras
Sagradas sem
a
necessidade da intermediação de um
sacerdote.

A sequência correta de preenchimento dos

(D) A incorporação
parcial
dos
ideais
iluministas por soberanos e governantes
europeus
ficou
conhecida
como
despotismo esclarecido.
Um destes
déspotas foi o Secretário de Estado do rei
D. José I (1750-1777), Sebastião José de
Carvalho e Mello (o marquês de Pombal).
Pombal
foi
responsável
pela
implementação de uma série de reformas
que visavam resolver os problemas
econômicos portugueses e dar maior
racionalidade para a administração do
Reino de Portugal e seus domínios,
enquanto internamente combateu com
vigor “os ideais franceses” no que diz
respeito ao campo político.
(E) A obra coletiva UEnciclopédie (França,
1751-1772), dirigida pelos filósofos Denis
Diderot e Jean D’Alembert, foi um
elemento de divulgação dos ideais
iluministas que tiveram sua concretização
no sucesso da Revolução Francesa
(1789).

parênteses, de cima para baixo, é

F
V
F
V
V

a

(B) As origens do pensamento igualitário
podem ser identificadas na Inglaterra
revolucionária do século XVII (Revolução
Gloriosa, 1688) que impôs limites ao poder
absoluto
do
rei
ao
fortalecer
o
parlamentarismo.

(

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

assinale

-F-V
-V-V
-V-F
-F-V
-F-F
[12]
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23. O Período Regencial (1831-1840) no Brasil foi um momento de grande instabilidade política, marcado
pela disputa entre as elites regionais e o governo central que confrontavam diferentes projetos de
Estado nacional.

Considerando a afirmativa, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Medidas adotadas pela Regência como o Código de Processo Criminal (1832) e o Ato Adicional
à Constituição de 1824 (1834) buscavam atender demandas das elites provinciais por maior
autonomia frente ao poder central.

(B) O clima de conflito e contestação marcou o período e envolveu diferentes projetos políticos e
setores da sociedade - proprietários, estancieiros, charqueadores, setores populares (indígenas,
escravos, artesãos e camponeses) - em rebeliões dentre as quais se destacam: a Cabanagem
(Grão-Pará, 1835-1840); a Guerra dos Farrapos (Rio Grande do Sul, 1835-1845); a Revolta dos
Malês (Bahia, 1835); a Balaiada (Maranhão/Piauí, 1838-1841); a Sabinada (Bahia, 1837-1838).

(C) As forças políticas do Período Regencial (conservadores e liberais) foram completamente
afastadas do poder a partir de 1840, permitindo que D. Pedro II governasse exercendo seu poder
de forma absoluta.

(D) A partir de 1837, a regência de Pedro de Araújo Lima caracterizou-se pela retomada da
centralização do poder por meio da revisão das medidas liberais adotadas após a abdicação de
D. Pedro I. A Lei de Interpretação do Ato Adicional (1840), a Restauração do Conselho de Estado
e a Reforma do Código Criminal (1841) foram ações do “Regresso Conservador” que visavam a
superação da crise política, a pacificação das facções políticas que gravitavam em torno do
poder e o estabelecimento da ordem imperial.

(E) Para resolver a persistência da instabilidade política do Império do Brasil, apesar das medidas do
“Regresso Conservador”, o artifício adotado foi a antecipação da maioridade de D. Pedro que
resultou no fim da Regência e no início do Segundo Reinado (1840-1889).

[13]
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24. Analise as afirmativas abaixo que tratam do
desenvolvimento do capitalismo no final do
século XIX.

25. Getúlio Vargas esteve no centro do cenário
político brasileiro na primeira metade do século
XX. Sobre o período em que esteve à frente do
governo do Brasil (1930-45; 1951-54) é correto
afirmar que

I - Se a expansão colonialista dos séculos
XV-XVI estava baseada no mercantilismo,

(A)

a Revolução de 1930, sob a liderança de
Getúlio Vargas, foi uma reação das
oligarquias dos Estados da região Sul
contra os desmandos e desperdícios do
governo federal, controlado pelos Estados
da região Norte.

(B)

em 1944, o governo brasileiro enviou a
Força Expedicionária Brasileira (FEB), em
apoio aos esforços dos Aliados (EUA,
URSS e Inglaterra) contra as forças do
Eixo (Alemanha, Itália e Japão). Pode-se
afirmar que esta ação não apresentava
contradições em relação à forma de
governo adotada por Getúlio Vargas no
período.

o neocolonialismo do final do século XIX e
início do XX tinha como fundamento o
liberalismo econômico.

II - Desde o século XV, a ocupação europeia
estava concentrada no litoral da África,
mas a partir da Conferência de Berlim
(1884-85) - que estabeleceu as regras de
partilha do continente -

quase todo o

continente foi dominado pelas potências
europeias da época.

III - A expressão “O Império onde o sol nunca

(C) a Revolução Constitucionalista de 1932 foi
um movimento liderado pela oligarquia
paulista que buscava consolidar as
mudanças políticas decorrentes
da
chegada de Vargas ao poder em 1930.

se punha” é uma referência à extensão
dos domínios espanhóis no final do século
XIX.

IV - A apropriação seletiva da obra de Charles

(D) no campo econômico, a Era Vargas foi
marcada pelos incentivos do Estado para
o
desenvolvimento
do
setor
da
agroexportação de produtos primários, em
detrimento da industrialização do país.

Darwin (“A evolução das espécies”, 1859)
- o darwinismo social - forneceu as bases
supostamente

científicas

para

a

dominação imperialista.
(E)
Estão corretas as alternativas

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

[14]

em 1937, foi revelado um suposto plano
da Internacional Comunista para tomar o
poder no Brasil. Embora não passasse de
um documento forjado pelo governo com
a ajuda da Ação Integralista Brasileira
(AIB), o chamado “Plano Cohen” serviu de
justificativa para a suspensão das
eleições daquele ano, para o fechamento
do Congresso Nacional e para a
destituição dos governadores e nomeação
de interventores nos Estados. O período
que se seguiu a estes acontecimentos
ficou conhecido como Estado Novo ou
Ditadura Vargas (1937-45).
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26. Grandes eventos esportivos são realizados no
mundo, alcançando bilhões de espectadores.
Para se ter maior alcance de audiência, os
meios de comunicação dos diversos países
adaptam as suas programações para que
esses eventos sejam transmitidos em tempo
real. Para isso, é preciso adaptar-se aos
diferentes fusos horários do local em que está
acontecendo o evento, para aquele em que se
está assistindo.

27. Analise a letra da música a seguir.
Quero Quero Gralha Azul
Jayme Caetano Braun
Na geografia que nasceu pra todos
O tempo velho desenhou caminhos
E os quero-queros extraviaram ninhos
Toureando ventos que subiu do sul

Seguindo em frente as extensões lendárias

Sobre os fusos horários, analise as seguintes
afirmações.

A pampa aberta vai morrendo aos poucos
Entreverando-se nas araucárias

I - Existem 24 fusos horários distribuídos a
cada

15°

de

longitude

na

Melenas verdes céu da gralha azul

superfície

terrestre.
Dois gritos gêmeos de amplidões distintas
Vigiando campos e a floresta acima

II - As diferenças de horários nos diferentes
lugares

do

consequência

globo
do

terrestre

movimento

Ecos de um poema de uma mesma rima

são

Foram pintados pelas mesmas tintas

terrestre

denominado translação.

E o homem duro que define a terra
Mistura os rumo com esses dois parceiros

III - As estações do ano influenciam nos fusos

Um que floreia seus clarins guerreiros

horários, uma vez que à medida que o Sol

Um que replanta pra manter a serra

se aproxima da Linha do Equador, ocorre a

Um que floreia seus clarins guerreiros

alteração de horário no verão de cada

Um que replanta pra manter a serra

hemisfério.

A música cita duas espécies da fauna do Rio
IV - O meridiano principal para a determinação

Grande do Sul, que são endêmicas nos dois

dos fusos horários é o Meridiano de

b io m a s e n c o n tra d o s no e s ta d o . O s b io m a s, q ue

Greenwich e o seu antimeridiano está

na música estão representados pelas aves

adaptado

quero-quero e gralha azul, respectivamente, são

na

Linha

Internacional

de

Mudança de Data.
(A)

Pampa e Pantanal.

(B)

Mata Atlântica e Pantanal.

(C)

Pampa e Mata de Araucárias.

(A) Apenas I.

(D)

Mata Atlântica e Mata de Araucárias.

(B) Apenas I e II.

(E)

Pampa e Mata Atlântica.

Assinale a alternativa correta.

(C) Apenas I e IV.
(D) Apenas II e III.
(E) I, II, III e IV.

[15]
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28. Leia a notícia abaixo.

FALTA DE COMBUSTÍVEIS E ALTERAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO E
AÉREO: VEJA OS IMPACTOS DA GREVE DOS CAMINHONEIROS
Setores essenciais como cie alimentos, combustíveis e serviços públicos são afetados
No quarto dia de mobilização nacional em protesto contra a alta nos preços dos
combustíveis, caminhoneiros fazem diversas manifestações cm rodovias no Rio Grande do
Sul. A paralisação afeta setores essenciais como o de transporte (ônibus vão operar com
horário reduzido), serviços públicos (algumas cidades estão suspendendo atividades) e
transporte aéreo (aeroportos anunciam possível falta de combustível). Produtos como leite,
aves e suínos não estão chegando ao seu destino.
Jornal Zero Hora. Porto Alegre/RS, 23/05/2018. Acesso em 14 ago. 2018.
Disponível em < https://gaucliazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/20l8/05/falta-de-combustiveis-e-alteracao-notransporte-publico-e-aereo-veja-os-impactos-da-greve-dos-caminhoneiros-cjhjurb3c0avt0lqo0t6viwm8.html>

No primeiro semestre de 2018, o Brasil viveu a greve dos caminhoneiros. Esta mobilização levou o
país a rediscutir os seus modais de transporte, tendo em vista a alta dependência brasileira do
transporte rodoviário.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) O transporte hidroviário poderia ser uma alternativa em país onde os rios não têm barreiras
naturais ou artificiais, como o caso no Brasil.

(B) A dependência do transporte rodoviário se dá a partir de uma opção política do passado que
privilegiou a construção de estradas em detrimento às ferrovias.

(C) A economia brasileira depende fortemente do transporte rodoviário, tendo em vista os dados
econômicos divulgados posteriormente ao encerramento da greve, mostrando queda nos índices
de vendas e consumo.

(D) A concessão de estradas de ferro e rodovias é uma alternativa de sucessivos governos para a
manutenção dessas vias em condições de trafegabilidade.

(E) Os combustíveis utilizados em grande escala pelos veículos do transporte rodoviário no Brasil
têm origem em fontes não renováveis, causando impactos no meio ambiente como a
poluição do ar.

[16]
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29. Na América do Sul, a extração de prata e de

30. A cada dois anos, a população brasileira é

ouro favoreceram a economia da metrópole em

chamada às urnas para o exercício do voto. Ao
analisar os dados dos eleitores, percebem-se
os movimentos da sociedade brasileira, tendo
em vista os dados divulgados pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) a cada biênio.

detrimento à da colônia. No Brasil Colônia, o
ouro foi o principal minério extraído em Minas
Gerais.

Sobre a extração de recursos minerais, é

Nas afirmações a seguir, assinale com (V) as

correto concluir que

verdadeiras e com (F) as falsas.

(A) os diferentes recursos minerais existentes

(

) Conforme dados do TSE, há um número
expressivo de municípios que têm mais
eleitores do que habitantes. Isso é
possível porque as pessoas migram
daquela cidade e não alteram o seu
domicílio eleitoral.

(

) A parcela majoritária de eleitores é de
mulheres, diferente da totalidade da
população brasileira que é de homens.

(

) A maior parte dos detentores de cargos
eletivos no Brasil é de mulheres, tendo
em vista que a maior parte dos eleitores é
do sexo feminino.

(

) Como o voto é obrigatório pelo menos até
os 80 anos, será possível perceber nos
próximos anos a queda do número de
eleitores nesta faixa etária, uma vez que
a população brasileira vem registrando
um aumento no número de jovens.

(

) Como
reflexo
da
concentração
populacional, a Região Sudeste é a que
detém o maior colégio eleitoral do país,
sendo decisiva em eleições acirradas.

estão atrelados às condições geológicas e
climatológicas do lugar.

(B) o Estado de Minas Gerais hoje é o único
responsável pela produção de minério no
Brasil.

(C) a extração de minérios ocorre geralmente
em rochas magmáticas ou metamórficas.
(D) as cidades históricas brasileiras de Ouro
Preto/MG, Mariana/MG, Diamantina/MG,
Salvador/BA e Eldorado dos Carajás/PA
se originaram da corrida pelo ouro no
Século XVIII.

(E) a descoberta

do ouro

no Brasil foi

importante para a independência política,
quando

a

movimento
obteve

Inconfidência
liderado

êxito,

por

Mineira,
Tiradentes,

promovendo

assim

a
A sequência correta de preenchimento dos

separação do Brasil de Portugal.

parênteses, de cima para baixo, é

(A) V - F - F - V - V
(B) V - F - F - F - V
(C) V - F - V - F - F
(D) F - F - V - V - V
(E) F - F - F - F - V

[17]
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
INSTRUÇÃO: Para responder às questões de 31 a 40, considere o texto abaixo.

01.
Países que respeitam mulheres e asseguram seus direitos e sua participação na política são
02. mais democráticos? Sem a menor dúvida. Países autoritários tendem a restringir os direitos das
03. mulheres, impondo barreiras concretas e sub-reptícias ao papel delas na sociedade e, sobretudo, na
04. política.
05.

Alguns países alegam razões religiosas. Outros nada alegam porque neles sempre foi

06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.

assim. É humilhante para o ser humano ver uma mulher coberta de negro da cabeça aos pés
andando alguns passos atrás de um homem. Nada justifica isso. Deus não aprovaria tal
submissão.
No mundo, as mulheres estão avançando na política. Ocupam mais de 20% dos assentos nos
parlamentos. Ainda é pouco, mas é o dobro do que existia 20 anos atrás. No Brasil, contudo, ainda
estamos muito atrasados. Devemos impor medidas mais radicais, por exemplo, alocando metade
das vagas de ministros das Cortes superiores para mulheres.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

O mesmo deveria valer para o ministério no Poder Executivo e para os órgãos colegiados. Os
concursos públicos deveríam reservar vagas proporcionais para homens e mulheres. E o exemplo
deveria começar no governo federal e seguir como regra de ouro para estados e municípios.
Vale recordar que no Brasil pouco funciona a Lei n° 12.034/09, que impôs aos partidos e às
coligações o preenchimento do número de vagas com, no mínimo, 30% de mulheres. Como forma de
preencher a cota destinada a elas. algumas legendas promovem o lançamento de candidatas
“fantasmas”, o que não contribui para o aumento da participação feminina na política.
Com o intuito de evitar manobras como essas, o Supremo Tribunal Federal derrubou em
março a regra que estabelecia o limite mínimo de 5% e máximo de 15% do montante do Fundo
Partidário para o financiamento de campanhas eleitorais de mulheres. Agora, pela nova regra, os
partidos deverão destinar um mínimo de 30% dos recursos do Fundo às candidaturas femininas. É um
começo.

25.
Por fim, vale lembrar a frase da política americana Madeleine Albright: “Desenvolvimento sem
26. democracia é improvável. Democracia sem mulheres é impossível.”
Murillo de Aragão

31. Qual a principal intenção do autor do texto?

(A)

Denunciar o total descaso que as autoridades políticas de nosso país têm quanto à relevância da
figura feminina na política.

(B) Chamar a atenção do leitor para a situação humilhante das mulheres que, por questões
alegadamente religiosas, não têm outra possibilidade a não ser a submissão ao homem.
(C) Mostrar que a democracia no Brasil, ainda que esteja num patamar mais elevado que em alguns
países, carece de participação feminina para atingir maior desenvolvimento.
(D) Expor publicamente a fragilidade de leis - como a 12.034/09 - que em nada contribuem para a
inserção de mulheres no meio político.
(E)

Enaltecer mudanças em regras que estabeleciam pouca verba do Fundo Partidário para o
financiamento de campanhas eleitorais de mulheres.
[18]
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32. Levando-se

em

consideração

a

principal

35. A intenção do autor com a expressão “regra de

função do texto, qual dos títulos abaixo é o

ouro” (I. 15) é

mais adequado?
(A) propor que o ingresso de mulheres via
concurso público ocorra somente na esfera
federal.

(A) As mudanças da lei que priorizam inclusão
feminina na política

(B) sugerir que a proposta feita no período
gramatical anterior seja aceita como lei
pelo governo federal e que o mesmo
ocorra nas esferas estadual e municipal.

(B) Política e democracia
(C) A vez das mulheres na democracia
(D) Política sem mulheres

(C) afirmar, em outras palavras, que “vagas
proporcionais” (I. 14) significa, de fato, 50%
das vagas num concurso - em qualquer
esfera - destinadas somente a mulheres.

(E) Mulheres e democracia

33. Todos os vocábulos abaixo são sinônimos de

(D) provocar algum tipo de constrangimento às
autoridades das três esferas de governo,
que não utilizam um padrão de vagas
proporcionais para ingresso de homens e
mulheres.

“sub-reptícias” (I. 03), EXCETO
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

obstinadas.
Ilícitas.
fraudulentas.
ardilosas.
embusteiras.

(E) auferir a si mesmo maior poder de
convencimento junto às três esferas de
governo, pois, como se sabe, expressões
retiradas do vocabulário jurídico são
excelentes para essa finalidade.

34. As afirmações abaixo representam opinião do
autor do texto, EXCETO

36. O vocábulo “países” está escrito duas vezes no
primeiro parágrafo: na linha 01 e na linha 02.

(A) “Sem a menor dúvida.” (I. 02)

Se forem ambos flexionados para o singular,
(B) “Deus não aprovaria tal submissão.” (I. 0708)

quantas outras palavras no parágrafo sofrerão
alteração, além das duas?

(C) “Os concursos públicos deveríam reservar
vagas proporcionais para homens e
mulheres.” (I. 13 e 14)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D) “Vale recordar que no Brasil pouco
funciona a Lei n° 12.034/09, que impôs aos
partidos e às coligações o preenchimento
do número de vagas com, no mínimo, 30%
de mulheres.” (I. 16 e 17)
(E) “É um começo.” (I. 23 e 24)

[19]

Duas.
Três.
Quatro.
Cinco.
Seis.
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37. Para cada palavra ou expressão abaixo, retirada do texto, há outra palavra ou expressão que poderia
substituí-la convenientemente, levando-se em consideração o contexto, EXCETO

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“sobretudo” (I. 03) - principalmente
“contudo” (I. 10) - visivelmente
“no mínimo” (I. 17) - quando menos
“fantasmas” (I. 19) - fictícias
“Por fim” (I. 25) - Finalmente

38. Na coluna da direita há palavras e expressões que resgatam o que está sendo dito na coluna da
esquerda.
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, de forma a estabelecer a relação entre elas.
1 - “Alguns países” (I. 05)

(

) “O mesmo” (I. 13)

(

) “neles” (I. 05)

(

) “o que” (I. 19)

2 - “promovem o lançamento de candidatas ‘fantasmas’”
(I. 18 e 19)
3 - “alocando metade das vagas de ministros das Cortes
superiores para mulheres” (I. 11 e 12)

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A) 1 - 2 - 3
(B) 1 - 3 - 2
(C) 2 - 3 - 1
(D) 3 - 1 - 2
(E) 3 - 2 - 1

39. Analise as seguintes afirmações.
I - “política”, “democráticos” e “dúvida” são vocábulos acentuados pela mesma regra.
II - “autoritários”, “sub-reptícias” e “ministério” são vocábulos que NÃO se acentuam pela mesma
regra.
III - “atrás”, "impôs” e “países” são vocábulos acentuados pela mesma regra.

Está(ão) correta(s) apenas
(A) I.
(B) II.
(C ) III.

(D) I e II.
(E) I e III.
[2Õ]
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40. Leia o texto a seguir, assinalando a alternativa que completa corretamente as lacunas, na ordem em
que aparecem no texto.

A palavra “atrás” ocorre duas vezes no texto, nas linhas 7 e 10. Na primeira ocorrência, traz
uma ideia d e _____________ em relação ao homem; na segunda, uma ideia relativa a __________ .
O termo “alocando”, na linha 11, é ____________ e poderia, no contexto, ser substituído por
______________, fazendo-se apenas uma pequena mudança no restante do período. Por fim, chama
a atenção a palavra “'fantasmas’”, na linha 19: tradicionalmente______________ , assume papel
de _____________ , visto que

no contexto empresta

uma característica

“candidatas” (I. 18).

(A) direção - passado recente - sujeito - distribuindo - interjeição - adjetivo
(B) posição - passado - substantivo - sublocando - substantivo - verbo
(C) tempo - posição - verbo - sorteando - substantivo - verbo
(D) posição - tempo - verbo - destinando - substantivo - adjetivo
(E) retaguarda - direcionamento - adjetivo - destinando - adjetivo - substantivo

[21]
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LÍNGUA INGLESA
INSTRUCTION: Answer questions 41 to 45 according to the text below.
Fake News, Loss of Privacy Are Hurting the Internet, Mozilla Says
01.
Major challenges facing the Internet include a collapse of privacy protections, the unabated
02. spread of fake news, and the consolidation of power at giant tech companies, according to a new
03. Internet Health Report from Mozilla, the nonprofit creator of the Firefox browser and other open-source
04. software.
05.
Many people “have started to argue that technology companies are becoming too dominant;
06. social media has been weaponized as a tool of harassment; our personal information has been stolen;
07. and democratic processes have been undermined by the manipulation of online media and ads”, the
08. report says.
09.
Mozilla called on Internet users to take action by learning how to better protect their privacy and
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

to identify misinformation. [...] Mark Surman, executive director of the Mozilla Foundation, said [...]
“Consumers, governments and technologists need to push for fair competition, open innovation,
interoperability and standards so the Internet can evolve in more healthy and humane ways”.
The report says indicators related to access, affordability, and the use of encryption are “getting
a bit better”, while censorship, online harassment, and energy use are getting worse.
The lengthy report [...] addresses several issues, but focuses on privacy risks, fake news, and
tech consolidation as three major issues to address.
A loss of privacy: The report looks at insecure Internet-of-things devices as a serious problem
for privacy, with fitness tracks, kitchen appliances, and light bulbs all starting to connect to the larger
Internet. The “attack surface” of the Internet is growing [...] “Do cars share our driving habits with
insurance companies? Do vacuum cleaners trade in information about the layout of our homes?”.
Fake news on the rise: Recent political campaigns in the United States and other countries
have been marred by the spread of misinformation, [...] As more people get their news from social
media, they depend on websites that display the content that attracts the most attention. “This ends up
favoring headlines that scream for reactions”, the report says. Online misinformation is a major threat
to the health of the Internet and all of the societies it touches because of the potential for political
disorder, undermining of the truth, hatred and rumors that spread in conflict or disasters”, the report
says.
Big tech consolidation: A handful of huge tech companies have become “intertwined not only
with our daily lives, but with all aspects of the global economy, civic discourse, and democracy itself,
[...]. These large companies have brought several benefits by helping communication, creativity, and
commerce flourish, the report says. But some of the major online companies have become “too big”.
The problem isn’t that these companies have billion-dollar valuations, hundreds of millions of users, or
large acquisition portfolios,” the report adds. “Through monopolistic business practices [...] they

34.
35.
36.
37.

undermine privacy, openness, and competition on the Web”.
The report calls on Internet users to take action to improve its health. Mozilla [...] asks users to model
good practices, such as learning about online data collection practices, learning how to identify online
abuse, and improve their “crap detection” skills.
Adapted from:< https://www.internetsociety.org/blog/2018/04/fake-news-loss-privacy-hurting-intemet-mozilla-says/ >
Acessed on: August 22nd, 2018.

[22]
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41. Mozilla’s report says the
confronting the internet are

main

issues

43. Choose the alternative in which addresses
has the same meaning and grammatical
class as in “The lengthy report [...]
addresses several issues” (I. 15).

(A) the increasing lack of privacy, the spread
of online news and the growing
competition among tiny companies.

(A) Please

(B) the insecure devices, the spread of
online fake news and the huge number
of giant tech companies.

send

these

items

to

the

addresses written on that list.

(C) the increasing lack of privacy, the online
misinformation and the monopoly of
giant tech companies.

(B) The professor gave three addresses at
the Art Galery last year.

(D) the insecure devices, the online
misinformation
and
the
growing
competition among tiny companies.

(C) The student addresses his chemistry
teacher as “Mr. Know-it-all”.

(E) the increasing lack of privacy, the spread
of misinformation and the big number of
monopoly companies.

(D) The secretary addresses envelopes to
customers and suppliers.

42. The words harassment (I. 06), affordability
(I. 13) and intertwined (I. 28) mean,
respectively:

(E) This article addresses the subject of
evolution and degeneration.

(A) when someone behaves in a congenial
or soothing way towards you; the State of
being inexpensive enough for people to
be able to buy; closely connected so as
to be hard to separate.

44. Consider the following statements about the
text.
I - Huge tech
advantages
society.

(B) when someone behaves in an annoying
or threatening way towards you; the
State of being low-cost enough for
people to be able to buy; connected in a
way that could surely be separated.

companies bring both
and disadvantages to

II - Fake news spread deceitful information
and can cause social disturbance.

(C) when someone behaves in a congenial
or soothing way towards you; the State of
being cheap enough for people to be
able to buy; closely connected in a way
that would be difficult to separate.

III - Mozilla’s report asks Internet users to
forget any piece of fake information.
IV - Internet users can be sure their personal
data will always be safeguarded.

(D) when someone behaves in an annoying
or threatening way towards you; the
State of being low-priced enough for
people to be able to buy; connected in a
way that cannot easily be separated.

Which ones are correct according to the text?
(A) I and II.
(B) I and III.
(C) II and IV.

(E) when someone behaves in a congenial
or soothing way towards you; the State of
being reasonable enough for people to
be able to buy; connected in a way that
can be effortlessly separated.

(D) I, II and III.
(E) II, III and IV.
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45. Check if the statements below are T (true) or F (false).
(

)too (I. 05) can be replaced without change of meaning by slightly.

(

)getting worse (1.14) means improving and enhancing.

(

) it (I. 25) refers to the phrase online misinformation (I. 24).

(

) calls on (I. 35) can be replaced without change of meaning by asks.

The correct sequence of filling in the parentheses, from top to bottom, is.
(A) T - F - F - T
(B) F - F - T - T
(C) F - F - T - F
(D) F - T - T - T
(E) T - T - F - F

[24]
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LÍNGUA ESPANHOLA
INSTRUCCIÓN: Contesta a Ias preguntas 41 a 45 según el texto abajo.
Redes sociales: amigos a Ia carta
01.

Decía el filósofo griego Aristóteles q u e ...........ser humano es incapaz de vivir solo y si Io hace,

02. acaba convirtiéndose en un dios o en una bestia. El deseo de vivir en sociedad es tan antiguo como Ia
03. humanidad, aunque Ias formas han variado a Io largo de Ia Historia. Por eso, no es extrano que en un
04. vehículo de comunicación tan omnipresente como internet hayan crecido vertiginosamente el número
05. de redes sociales en poco más de una década.
06.

Y, como sucede con todos ........... câmbios, mientras una importante parte dei mundo se ha

07. entregado sin pudor a Ia conexión virtual, hay quien teme perder el contacto con el mundo tangible
08. que le rodea.

si Ias máquinas acaban siendo com o........... árboles y no nos dejan ver el bosque?

09. ^Y si todo ese universo de códigos, miradas que se cruzan, paseos ociosos que llevan a un encuentro
10. casual y que han sido tradicionalmente el alimento dei amor y Ia amistad, se pierden para siempre?
11.

Afortunadamente, detrás d e ........... pantallas hay personas, y por más que algunos mensajes

12. de los cibernautas se parecen a Ias palabras de un robot, hay cosas que no cambian. Por ejemplo,
13. que seamos sociables por naturaleza no significa que nos guste relacionamos con todos y cada uno
14. de los indivíduos que pueblan........... planeta. Otra característica que nos distingue como seres
15. humanos es el instinto gregário; y eso no cambia en Ias comunidades virtuales. De hecho, Ia
16. necesidad de asociarnos en grupos con intereses comunes es una de Ias razones dei êxito de Ias
17. redes sociales.
18.

A decir verdad, Ias relaciones que se crean en el ciberespacio son un reflejo de Ias que se

19. establecen fuera de éste. Las personas que disfrutan de una vida social activa en Ia calle, es posible
20. que también sean muy sociables en el mundo virtual. Según datos de Facebook, Ia mayor de las redes
21. sociales, sus miembros establecen relaciones con un promedio de 120 contactos; sin embargo,
22. realmente solo interactúan con unas siete o diez personas. No estamos hablando de dos mundos
23. paralelos, un breve paseo por los foros virtuales es suficiente para descubrir que muchos de los
24. contactos que nacen en Ia red están encaminados a facilitar después encuentros cara a cara. Es más,
25. que abuelos, madres o veinteaneros intercambien sus experiencias en internet, no les impide ir a las
26. plazas o lugares de ocio para encontrarse, como han hecho toda Ia vida. La diferencia es que, cuando
27. se citan a través dei ciberespacio, seleccionan con quién y cuándo quieren quedar en Ia calle. Un dato
28. curioso es que en lugares cuya cultura es más proclive al contacto físico y a Ia vida al aire libre, tales
29. como Espana, Italia o Brasil, las redes sociales alcanzan mayor êxito.
30.

Lo que sí ha cambiado en Ia sociedad dei siglo XXI es nuestro sistema de valores: el culto a los

31 comportamientos permisivos, a Ia imagen, al consumismo, a Ia cultura como mercancía...; pero
32. también, todo hay que decirlo, a Ia amistad sin fronteras, a Ia descentralización dei poder, al
33. ecologismo y a Ia generosidad de compartir experiencias e ideas. Habrá que ver qué papel ha jugado
34. Internet en todo esto.
35.

Conviene tener presente que para participar en Ia comunidad virtual se requiere un mínimo de

36. alfabetización e infraestructura informática. Y eso sólo incluye a una pequena parte dei planeta.
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37. Únicamente el 23,8% de Ia población mundial navega por Internet. El resto no Io hace, bien porque no
38. puede o porque no quiere; esto echa por tierra el extendido concepto de “Io que no está en Ia red no
39. existe”. Internet es un vehículo de comunicación muy útil, pero no el único. De modo que, Io mismo
40. que los aviones no han desterrado a Ias bicicletas ni mucho menos a los pies, un correo electrónico
41. siempre será una carta, aunque llegue antes.
Adaptado de: http://hablacultura.com/cultura-textos-aprender-espanol/nuevas-tecnoiogias/redes-sociales/.
Acesso em: 15 ago. 2018.

41. Senala Ia alternativa que rellena correctamente Ias lagunas de Ias líneas 01,06, 08, 11 y 14.
(A) Io - los - Ias - Ias - Io
(B) el

- los - los - Ias - el

(C) Io - los - los - Ias - Io
(D) el

- los - Ias - Ias - el

(E) Io - Ias - Ias - los - Io

42. Pon (V) para Ias afirmaciones verdaderas y (F) para Ias falsas, según el texto.
(

) Hay gente que tiene miedo de perder el contacto con el mundo real.

(

) Los seres humanos son sociables.

(

) Para navegar por internet no es necessário ser alfabetizado.

(

) Menos de % de Ia población mundial navega por Internet.

La secuencia correcta, en el mismo orden en que aparecen Ias afirmaciones, es
(A) F - F - V - F
(B) V - F - F - V
(C) V - V - F - V
(D) V - V - V - F
(E) V - F - V - F
43. Analiza Ias afirmaciones acerca dei texto leído.
I - A los seres humanos les gusta asociarse a grupos con intereses comunes en Ias redes sociales.
II - Las personas sociables en Ia vida real no suelen ser sociables en Ias redes sociales.
III - El número de redes sociales creció muy poco en las últimas décadas.
Es/Son correcta(s) solamente la(s) afirmación(es)
(A) I.
(B) II.
(C )

III.

(D) I y II.
(E) I y III.
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44. El significado, en português, de Ias palabras “largo” (I. 03), “pantallas” (1.11) y “calle” (I. 27), en el
contexto en que aparecen, es respectivamente
(A) longo - pantalonas - rua
(B) largo - vitrines - cachorro
(C) decorrer - vitrines - rua
(D) longo - telas - rua
(E) largo - televisão - rua
45. Analiza Ias afirmaciones acerca de Ias palabras dei texto.
I - Las palabras “árboles” (I. 08) y “mensajes” (I. 11) son masculinas.
II - La palabra “veinteaneros” (I. 25) se refiere a personas que tienen entre 20 y 29 anos.
III - La palabra “citan” (I. 27) significa em português “marcam um encontro”.
Es/Son correcta(s) la(s) afirmación(es)
(A) solamente I.
(B) solamente II.
(C) solamente I y II.
(D) solamente I y III.
(E) I, II y III.
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PROVA DE REDAÇÃO
O texto a seguir foi retirado de um trabalho de conclusão de um curso de Licenciatura em
Pedagogia.
“A importância arte no desenvolvimento infantil é indiscutível, pois a experiência artística é um fator
humanizador, cultural, que cria inúmeras significações e produz em cada um a percepção da própria
capacidade de transformação, além de proporcionar a oportunidade de desenvolvimentos de potenciais,
comunicação e interação. Portanto, a arte-educação, uma abordagem, influenciada pelo pósmodernismo,
que tem como objetivo fundamental o desenvolvimento da habilidade crítica de interpretação das obras de
arte, assim como dos elementos visuais que compõem a vida contemporânea, levando em conta o
contexto social e cultural, faz com que as crianças tenham, além do encorajamento de sua originalidade,
liberdade e espontaneidade, um ensino que se sustenta na inter-relação entre história da arte, leitura da
obra e o fazer artístico.”
ARAÚJO, Tânia Cristina Buzatto de. A importância da arte-educação na educação infantil. Trabalho de conclusão de curso
(Licenciatura em Pedagogia). Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro, 2010.

O texto abaixo foi copiado de um blog, cuja autora trabalha com arte na escola.
“A importância e a riqueza da arte vêm exatamente da sua capacidade de reunir todas as dimensões
humanas - a emotiva, a racional, a mística, a corporal. O tipo de experiência que a arte é capaz de
proporcionar é único, e não pode ser substituído por nenhuma outra área do conhecimento humano. Isso
significa que sem a arte nosso entendimento do mundo e também de nós mesmos fica empobrecido.
Conhecer e entender a arte produzida pelo grupo cultural a que pertencemos é fundamental na construção
da nossa identidade. Por outro lado, o contato com a arte de outras culturas dá oportunidade de perceber
o que temos de singular, e também amplia nossa visão do mundo.
Portanto, a arte é também um meio de comunicação entre as pessoas e os povos. Por isso mesmo o
componente Arte-Educação faz parte do eixo Linguagem e Códigos. Cada uma das modalidades da arte a música, o teatro, a dança, a literatura, e as artes visuais - possui uma linguagem própria.” [...]
Disponível em: <http://anasra.blogspot.com/2007/07/importncia-da-arte.html>.
Acesso em: 20. ago. 2018.

REDAÇÃO: Os textos acima discorrem sobre a importância da arte no desenvolvimento de uma
criança, para que seja consciente de suas responsabilidades, citando posicionamento crítico, originalidade,
entendimento de mundo e construção de identidade, entre outros pontos. Elabore um texto dissertativoargumentativo que analise quais as consequências para a sociedade caso a arte não seja mais a área de
conhecimento fundamental para a formação cidadã. Talvez você discorde do que foi enumerado acima
como importante: argumente, pois. Como você se posiciona diante desse assunto? Analise, questione,
conclua. Defenda seu ponto de vista em relação ao tema.______________________

INSTRUÇÕES:
s Dê um título a sua redação.
s Você deverá elaborar um texto de caráter dissertativo, com extensão mínima de 18 linhas e máxima
de 30 linhas, excluindo o título da contagem.
s Organize seu texto de forma clara e coerente.
s Redija de acordo com a norma culta da língua escrita.
s Utilize lápis apenas no rascunho.
^ Ao transcrever sua redação para a folha definitiva, faça-o com letra legível e de tamanho regular,
usando caneta.

[28]

IFRS - PS 2019/1 - Cursos Superiores

RASCUNHO DA REDAÇÃO
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