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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
01. Quantos múltiplos de 2, 5 ou 7 existem entre 99 e
303?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

124
132
134
169
171

02. Quantas soluções reais tem a equação

sen x  = x 2 ?
(A) Nenhuma.
(B) Uma.
(C) Duas.
(D) Três.
(E) Quatro.
03. Uma roda-gigante, de 20 metros de diâmetro, gira
no sentido anti-horário. Sendo θ o ângulo
mostrado na figura abaixo e considerando o
referencial indicado na figura, as coordenadas do
ponto A são dadas por

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

2

10cosθ,10senθ 
10senθ,10cosθ 
10cosθ ,10  10senθ 
10senθ ,10  10cosθ 
10 +10senθ ,10  10cosθ 
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04. A soma dos 20 primeiros termos da sequência

log 6 6, log 6 12, log 6 24,... é igual a
(A) 20+ log 6 2190
(B) 20log 6 2190



(C) 1+ log 6 3.219





(D) log 6 6 +12 + ...+ 3.2 20



(E) 210

05. A figura abaixo é uma espiral construída pela
“colagem” de semi-circunferências, onde em cada
etapa, a semi-circunferência que é “colada” tem
raio igual à metade do raio da semi-circunferência
da etapa anterior.

Assinale a alternativa que completa corretamente
a afimação abaixo.
Seguindo este processo infinitamente, a ponta da
espiral

(A) oscila sem se aproximar de nenhum ponto.
 1
(B) se aproxima cada vez mais do ponto  0,  .
 3
 π
C) se aproxima cada vez mais do ponto  0,  .
 9

 π2 
(D) se aproxima cada vez mais do ponto  0, 81  .


 3
(E) se aproxima cada vez mais do ponto  0,  .
 8
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06. Uma caixa tem só bolas pretas e brancas. Tirandose uma bola branca, a probabilidade de se retirar
uma bola preta, numa segunda retirada de bolas,
aumenta em 10%. Quantas bolas existiam na
caixa inicialmente?
(A) 8
(B) 9
(C) 10
(D) 11
(E) 12

07. Sendo A  [a ij ]
3

uma matriz com 3 linhas e

c o l u n a s , considere o sitema linear

a11 x + a12 y + a13 z = 1

a 21 x + a 22 y + a 23 z = 2

a31 x + a 32 y + a33 z = 3

e as afirmações abaixo.
I - Se det [aij ] = 0 , então a solução do sistema
linear, caso exista, não é única .
II - Se det [aij ]  0 , então a matriz A tem
inversa.
III - det  A + B  = det  A+ det B  para qualquer
matriz B com 3 linhas e 3 colunas.
Qual (quais) afirmação (afirmações) é (são)
correta (corretas)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

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

IFRS - PS 2016/1 - Cursos Superiores

08. As áreas dos triângulos equiláteros abaixo estão
em progressão geométrica.

Se o menor triângulo equilátero tem área

3cm 2

e o segundo menor tem área 3cm 2 , então a área
do triângulo em destaque, cuja base coincide com
a base do triângulo equilátero menor e a altura
coincide com a altura do triângulo equilátero
maior, é
(A)

3

(B)

6

(C) 2 3
(D) 3 3
(E) 3
09. Considere as afirmações abaixo.
I - A razão entre a área e o volume da esfera
de raio π é igual a 1.
II - A razão entre o volume e a área de um
tetraedro regular de aresta l é l

3 2
.
36

III - O volume do sólido obtido ao retirar-se uma
esfera de raio r de um cilindro de raio r e
altura 2r é igual a

2πr 3
.
3

Qual (quais) afirmação (afirmações) é (são)
correta (corretas)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
I e II.
II e III.
I, II e III.
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10. O ponto da circunferência  x  12 + y 2 = 1 que tem
menor distância da reta y = 2x + 5 é
(A)

2 ;0 


1 20 

(B) 1+ 5 ; 5 



2 15 

(C) 1+ 5 ; 5 



3 10 

(D) 1+ 5 ; 5 



4 5 

(E) 1+ 5 ; 5 
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CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS
Com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do Carbono
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
11. A figura abaixo representa a TEOBROMINA, presente nos grãos de cacau e responsável pela ação
estimulante e energética do chocolate.

Fonte: DOSSIÊ CHOCOLATE: GRANDE VILÃO, UM INCOMPREENDIDO OU APENAS UM BOM ALIADO DA SAÚDE? Disponível em:
http://www.jornalciencia.com/saude/beleza/2442-dossie-chocolate-grande-vilao-um-incompreendido-ou-apenas-um-bom-aliado-da-saude
Acesso em: 25 agos. 2015.

Assinale a alternativa correta sobre a fórmula molecular da TEOBROMINA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É uma fórmula química característica das substâncias inorgânicas.
Apresenta ligações intramoleculares do tipo iônica.
É composta pelos grupos funcionais Amina e Cetona.
Possui dois anéis aromáticos, sendo um de 6 membros e outro de 5 membros.
O elemento químico presente na fórmula, que apresenta o maior número de prótons, é o oxigênio.
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12. Segundo a mesma f onte citada acima,
geralmente, uma amostra de 100 gramas de
cacau possui 1,5 gramas de teobromina. A dose
letal mediana (LD50), é a dose necessária de uma
dada substância matar 50% de uma população
em teste. No caso da teobromina é cerca de 1000
mg/kg em humanos, 200 mg/kg em gatos e 300
mg/kg em cães. Com base nestas informações,
pode-se afirmar:
(A) Que os cães e gatos podem comer mais
chocolate meio amargo do que os humanos.
(B) Um humano de 70 kg pode comer até 70 g
de cacau, para garantir que esta dose seja
menor do que a LD50 da teobromina.
(C) As duas espécies que correm menos riscos
ao comer cacau são os cães e os gatos.
(D) Em 10 kg de cacau há aproximadamente 0,8
mol de teobromina.
(E) Um gato de 5 kg poderia comer até 1,5 g de
cacau, que não ultrapassaria o seu LD50 de
teobromina.

13. Para preparar uma curva de calibração a fim de
quantificar o teor de TEOBROMINA numa amostra
de chocolate, devemos preparar 100 mL de uma
solução de 1 mol/L de TEOBROMINA. Qual deve
ser a massa utilizada, considerando que temos
uma amostra de TEOBROMINA 100 % pura?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

0,18 g
1,8 kg
18 g
180 mg
1800 g

14. Leia a informação abaixo.
Brasil teve 98 mortes por raios em 2014, informa Inpe
O Brasil teve 98 mortes por raios em 2014 - uma a
menos do que em 2013 - segundo o Grupo de
Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe). O levantamento,
divulgado nesta sexta-feira (30), foi feito com base
em informações fornecidas pela imprensa, Defesa
Civil e Ministério da Saúde.
Disponível em: <http://g1.globo.com/natureza/noticia/2015/01/
brasil-teve-98-mortes-por-raios-em-2014-informa-inpe.html>.
Acesso em: 13 set. 2015.

Raio é um fenômeno natural caracterizado por
uma descarga atmosférica. Os raios ocorrem
porque as nuvens se carregam eletricamente. Em
condições normais, o ar é um bom isolante de
eletricidade, no entanto, quando temos uma
nuvem carregada, com cargas negativas, estas
se acumulam e tendem a ir em direção ao solo,
atraídas pelas cargas positivas. A respeito dos
raios, analise as afirmações.
I - As caracterí sticas de uma descarga
atmosférica são o relâmpago e o trovão. O
trovão é caracterizado por um barulho
intenso, produzido devido ao deslocamento
do ar oriundo da passagem da corrente
elétrica pela atmosfera, que é percebido,
ant es do “raio de luz” chamado de
relâmpago.
II - Em uma descarga atmosférica, quando as
cargas fluem entre nuvens ou entre nuvens
e o solo, a corrente de energia gerada é
invisível, pois o campo elétrico de uma
nuvem supera a capacidade isolante do ar.
III - O fato de os aparelhos de rádio, reprodutores
de DVD, CD player etc, serem montados em
cai xas m etáli cas, garante que esses
equipamentos estejam protegidos das
descargas elétricas externas, pois essa
“capa” metálica, denominada blindagem
eletrostática, cria um campo elétrico nulo no
interior de um condutor.
Qual (quais) está (estão) correta (corretas)?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8

Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.
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15. O sistema de funcionamento de uma bicicleta é
composto por uma corrente que liga uma coroa
dentada dianteira a uma catraca localizada no eixo
da roda traseira, como mostra a figura. Os pedais
são responsáveis por mover a engrenagem
dianteira (coroa) das bicicletas, transmitindo o
mov imento atrav és de uma corrente à
engrenagem traseira (catracas) que é acoplada à
roda traseira.
Pedal

Coroas

Corrente

Catracas

Em relação ao movimento desses elementos, é
INCORRETO afirmar que
(A) a catraca, sendo menor que a coroa, tem
frequência maior; no caso de uma coroa com
36 dentes e uma catraca com 12 dentes,
cada volta da coroa corresponde a três voltas
da catraca.

16. Calor é o termo associado à transferência de
energia térmica de um sistema a outro, ou entre
partes de um mesmo sistema, exclusivamente em
virtude da diferença de temperatura entre os
corpos. O fluxo de calor ocorre espontaneamente
no sentido do corpo de maior temperatura para o
corpo de menor temperatura, até que os corpos
atinjam o equilíbrio térmico.
Num dia frio de temperatura ambiente igual a
6 ºC, um quarto vazio de dimensões 3,0 m x
4,0 m x 2,0 m deve ser aquecido utilizando-se
um aparelho de ar condicionado de 12 mil BTU
(equivalente a aproximadamente 3500 W). O
quarto contém apenas ar (densidade do ar = 1
kg/m3 e deseja-se aquecê-lo utilizando o aparelho
de ar condicionado em máxima e constante
potência. Sabendo que o calor específico do ar
vale aproximadamente 1,0 J/gºC, e que até atingir
26 ºC as paredes de concreto absorvem 16.000
kJ, o tempo necessário para atingir a temperatura
desejada no interior do quarto é de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

37 min.
50 min.
1h18min.
1h40min.
2h16min.

(B) a frequência de rotação da roda traseira é a
mesma da catraca, já que está ligada a ela
de forma concêntrica.
(C) uma bicicleta de 18 marchas possui três
coroas e seis catracas; dessa forma, o ciclista
pode definir a melhor combinação de acordo
com o terreno onde está pedalando.
(D) para imprimir mais v elocidade à roda
traseira, é preciso usar a combinação “coroa
menor que catraca”; para imprimir mais
força, em uma subida, por exemplo, devese usar a combinação inversa, “coroa maior
do que catraca”.
(E) pedalando com uma combinação “coroa
maior com catraca menor,” temos uma
velocidade angular da roda maior do que a
velocidade angular da coroa.

17. A osmose é um processo pelo qual a água
atravessa a membrana semipermeável da célula
a favor de um gradiente de concentração. Ao
colocarmos uma célula animal em uma solução
______________________, a célula perde água
e torna-se murcha; ao colocá-la numa solução
_______________________, o equilíbrio do meio
é mantido, assim como sua forma. Ao ser
colocada
em
uma
solução
_________________________, a célula absorve
água, tornando-se túrgida, o que poderá causar
seu rompimento.
Marque a alternativa que completa corretamente
as lacunas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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hipotônica – hipertônica – isotônica.
hipotônica – isotônica – hipertônica.
hipertônica – isotônica – hipotônica.
hipertônica – hipotônica – isotônica.
isotônica – hipertônica – hipotônica.
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18. Desde o surgimento dos primeiros seres vivos,
as bactérias têm sido a forma de vida mais
abundante em nosso planeta. Bactérias e arqueas
foram, provavelmente, os primeiros organismos
a habitar a Terra, transformando seu ambiente
inóspito e possibilitando, assim, o aparecimento
e a evolução das demais espécies.
Sobre as bactérias, é correto afirmar que
(A) são formadas por células eucarióticas.
(B) possuem uma molécula circular de DNA, que
constitui seu cromossomo.
(C) contém plasmídeos responsáveis pela
síntese proteica.
(D) são todas heterótrofas.
(E) não possuem estruturas de locomoção.
19. De acordo com a Lei da Segregação
Independende de Gregor Mendel, “os fatores para
duas ou mais características separam-se no
híbrido, distribuindo-se independentemente para
os gametas”. Levando em consideração genes
que segregam-se independentemente, a
proporção fenotípica esperada na prole a partir
do cruzamento de dois indiv íduos duploheterozigotos (AaBb) é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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20. As teorias evolucionistas de Darwin e Wallace se
fundamentam na existência de variabilidade entre
os organismos de uma mesma espécie, na
transmissão de características hereditárias e na
seleção natural. Porém eles não sabiam como
explicar o surgimento das diferenças entre os
indivíduos e nem como ocorria a transmissão das
características hereditárias ao longo das gerações.
A Teoria Sintética da Evolução complementa a
Teoria Darwinista com conhecimentos do campo
da genética.
Levando em consideração a Teoria Sintética da
Evolução, verifique em quais dos itens abaixo
estão os principais processos responsáveis pela
evolução das espécies.
I II III IV V -

Mutação e seleção natural.
Recombinação gênica e Migração.
Adaptação ao meio.
Especiação e reprodução assexuada.
Reprodução sexuada e adaptação ao meio.

Estão corretas apenas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

3:1
1:2:1
1:1:1:1
9:3:3:1
4:2:2:1
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS
TECNOLOGIAS
21. Por volta de 2 mil anos antes de Cristo, a região
da Grécia antiga começou a ser ocupada por
povos vindos do norte do Mar Negro que se
estabeleceram nas penínsulas Ática e do
Peloponeso. Inicialmente estes povos receberam
influência através do contato com a civilização
Cretense. Temos, neste momento, a ascensão da
cidade de Micenas, que se tornou a região
hegemônica dentre os povos gregos, isso em
v irtude de v árias conquistas realizadas
principalmente no Mediterrâneo Ocidental.
Contudo, os gregos sofreram várias invasões de
outros povos, fato que determinou uma grande
mudança na sua estrutura social, que passou a
ser baseada nas comunidades gentílicas. Este
período da Grécia Antiga é retratado nas obras
de um famoso poeta grego.
Assinale a alternativa que apresenta o nome deste
período.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Período Homérico
Período Helenístico
Período Clássico
Período Regencial
Período Arcaico

22. A civilização grega na antiguidade é considerada
o berço da cultura ocidental, ou seja, uma
ref erência para as sociedades que,
posteriormente, se desenvolveram no ocidente.

23. Durante a 1ª metade do século XIX, o contexto
político brasileiro passou por períodos de
significativa instabilidade. Dentre estes períodos,
a Regência (1831 – 1840) foi o mais intenso, pois,
em diversas províncias, deflagraram-se revoltas
contra o governo central, tais como: Guerra dos
Farrapos, Revolta dos Malês, Cabanagem,
Balaiada, Sabinada.
Assinale a alternativa que melhor define as causas
que levaram as províncias afastadas da capital a
se revoltarem contra a Regência.
(A) A valorização do charque, que privilegiava
o sul brasileiro em detrimento das demais
regiões do país.
(B) A valorização do açúcar, que privilegiava o
nordeste brasileiro em detrimento das
demais regiões do país.
(C) A valorização da borracha, que privilegiava
o norte brasileiro em detrimento das demais
regiões do país.
(D) A concentração de poderes que o governo
regencial praticava, privilegiando o Rio de
Janeiro em detrimento das demais regiões
do país.
(E) A valorização do algodão, que privilegiava o
Maranhão em detrimento das demais regiões
do país.

Assinale a alternativa que apresenta um destes
importantes legados que se mantêm na vida
contemporânea na maioria das sociedades
ocidentais.
(A) A concepção de democracia direta.
(B) A concepção de democracia como um
sist ema de partici pação do pov o nas
decisões políticas.
(C) A cultura significativamente marcada pelos
valores religiosos do mundo cristão.
(D) Na questão lingüística, todas as palavras de
nosso vocabulário tem sua origem a partir
do grego.
(E) A promoção do espírito da competição
através do esporte e dos jogos.
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24. A partir de 1850, o contexto político brasileiro
passa a apresentar sinais de um nítido
descompasso entre as transf ormações
econômicas e sociais que estav am em curso
no país e o gov erno de D. Pedro II. Este
momento é conhecido como o “processo de
encaminhamento para a República,” que
desembocou no quinze de novembro de 1889.
Dentre os fatores desencadeadores deste
processo, destacam-se
(A) o movimento abolicionista, o movimento
escravista e a questão do federalismo.
(B) o manifesto republicano, o poder moderador
e a questão do estado desenvolvimentista.
(C) o manifesto republicano, o movimento
abolicionista e a questão do federalismo.
(D) o m ov imento aboli cioni sta, o poder
moderador e a questão do estado
neodesenvolvimentista.
(E) o manifesto republicano, o movimento
escravista e a influência do positivismo
francês.
25. Durante a Segunda Guerra Mundial, as
superpotências confrontaram-se novamente.
Analise os itens abaixo relacionados aos
motivos que contribuíram para a deflagração
deste evento .
I - A expansão geopol ítica dos regi mes
totalitários e a conseqüente formação do eixo
Roma-Berlim-Tóquio.
II - O lançamento das bombas atômicas que
dev astaram as cidades japonesas de
Hiroshima e Nagasaki.
III - A conferência de Yalta que reuniu os líderes
políticos das 3 principais nações dos aliados.
IV - O assassinato do arquiduque Francisco
Ferdinando, herdeiro do Império AustroHúngaro.
Assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
12

Apenas a I.
Apenas a II.
I e IV.
II e III.
I, II, III e IV.

26. O El Niño é um fenômeno atmosférico e oceânico
caracterizado por um aquecimento anormal das
águas superficiais no Oceano Pacífico Tropical.
Pode perturbar o clima regional e global, alterando
os padrões de ventos globais, modificando o
regime de chuvas em baixas e médias latitudes.
Assinale a alternativa que apresenta os efeitos
climáticos do El Niño esperados para o Brasil.
(A) Aumento da precipitação na região Sul e a
diminuição da mesma na região Norte e
Nordeste.
(B) Aumento da precipitação nas regiões Sul e
Norte e diminuição no Centro-Oeste.
(C) Estiagem para a região Sul e aumento da
precipitação para a região Nordeste.
(D) Estiagem para as regiões Sul e Norte e
aumento da precipitação para a região
Nordeste.
(E) Aumento da precipitação nas regiões Sul e
Nordeste e estiagem para a região Norte.

27. Considere as afirmações abaixo sobre tectônica
de placas.
I - O movimento das placas tectônicas é apenas
convergente ou divergente.
II - As zonas de conv ergência de placas
tectônicas são as regiões mais suscetíveis a
terremotos e vulcões.
III - Entre o choque de duas placas tectônicas,
uma continental e outra oceânica, a placa
que normalmente mergulha sob a outra é a
placa oceânica, que é mais densa.
IV - No liv ro “A origem dos continentes e
oceanos”, Alfred Wegener formulou a teoria
da deriva continental que afirmava que os
continentes se movimentavam.
Estão corretas apenas
(A) I e II.
(B) II e III.
(C) I, II e III.
(D) I, II e IV.
(E) II, III e IV.
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28. A Amazônia Azul é a área que se localiza ao longo do litoral brasileiro com aproximadamente 4,5 milhões
de Km².

Adaptado de: Scientific American Brasil. Oceanos: origens, transformações e o futuro.

Em relação à Amazônia Azul, é correto afirmar que
(A) é uma área que foi delimitada para que se evitasse a exploração dos recursos naturais desta região.
(B) é uma área na qual o Brasil pretende exercer a sua soberania de exploração sobre os recursos
naturais existentes.
(C) foi criada para que toda exploração econômica proveniente desta região fosse dividida com todos
os estados da União.
(D) é a região que se estende da praia até 200 Km mar adentro.
(E) é a região onde a exploração pesqueira não é permitida visando a manutenção da biodiversidade
marinha.
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29. A guerra civil na Síria já deixou mais de dois milhões
de refugiados e dura mais de dois anos. Milhares
de sírios já perderam a vida e outros tantos perderam
suas casas e partiram em busca de melhores
condições de vida, fugindo da guerra. O principal
grupo que tem se mostrado presente neste conflito
é o Estado Islâmico, responsável por inúmeras
atrocidades contra a comunidade civil. Este grupo
não conta com o apoio de nenhum estado, mas na
Síria é considerado a força combatente mais eficaz
contra o regime do presidente Bashar al-Assad.

30. A ilustração abaixo representa a carta de um
determinado município, dividida em pontos
estratégicos nomeados de A até I. Os gestores do
município pretendem realizar investimentos que
trarão empregos e aumento de arrecadação.

Cidade

Rios

Vegetação

Rodovia

Ventos

Curvas de nível

Adaptado de: <http://geografalando.blogspot.com.br/2013/03/
cartografia-questoes-dos-melhores.html>.
Acesso em: 10 set. 2015.

Disponível em: <http://geografia-ensinareaprender.blogspot.com.br/
2014/09/o-estado-islamico.html>.
Acesso em: 08 set. 2015.

Analise as afirmações sobre o grupo Estado
Islâmico (EI).
I - O conflito na Síria entre o grupo terrorista e o
governo .do presidente Bashar al-Assad se dá
entre as duas vertentes do Islamismo, os Xiitas
do EI e os Sunitas do presidente da Síria.

De posse destas informações e sabendo que toda
obra causa impacto ambiental, assinale a
alternativa que apresenta a melhor localização
para dois importantes empreendimentos: uma
indústria química e uma indústria de bebidas,
respectivamente, levando em conta questões
ambientais e de logística.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

AeE
EeI
IeF
EeF
FeI

II - O grupo terrorista, que atua na Síria e no
Iraque, tem recrutado milhares de
estrangeiros para lutarem em sua causa.
III - Atualmente, o grupo terrorista controla parte do
Iraque e da Síria. Seu líder é Abu Bakr alBaghdadi e seus seguidores parecem não ter
limites para alcançar seus objetivos. Estratégias
de terror como decapitações, sequestros,
saques e massacres de minorias étnicas, além
de outras determinadas formas de horror, estão
incrustadas no âmago operacional do EI.
Está (estão) correta (corretas) apenas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
14

I.
II.
III.
I e II.
II e III.
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS
TECNOLOGIAS
31. Em qual das alternativas abaixo o acento
indicativo de crase está sendo usado de forma
ERRADA?
(A) A campanha de auxílio às crianças foi bem
sucedida.
(B) Pedimos à ela que just if icasse suas
afirmações.
(C) O texto fazia referência ao mês, ao dia e à
hora em que ocorreu o fato.
(D) A caneta que estás usando é igual à que me
foi roubada.
(E) Ela nunca se rendeu àquele charme forçado.
32. Em qual das alternativas abaixo NÃO há uma voz
passiva?
(A) Precisa-se de pessoas determinadas.

34. Na oração “O lápis ficou sobre a cômoda,
pertinho da saída”, os três vocábulos destacados
recebem acento gráfico, respectivamente, pela
mesma regra que
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

júri - árvore - faísca
elétron - paralelepípedo - café
bíceps - história - saúde
biquíni - xícara - açúcar
tráfego - sério - difícil

35. Observe: “___ dois meses não se ouve falar dela
e não sabemos ___________ ela desapareceu”.
Em qual das alternativas a seguir as palavras
completam corretamente as lacunas, na ordem
em que aparecem?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Há – por que
Há – porque
A – por que
A – porque
Há – porquê

(B) Construíram-se várias hipóteses.
(C) Na escola, busca-se o aprimoramento dos
conceitos.
(D) Costumam empregar-se verbos de forma
confusa.
(E) Alugam-se casas para o verão.

33. Observe as frases a seguir.
I - Fazem três anos que moro aqui.
II - Vai fazer quinze anos que moro aqui.
III - Deve haver muita gente desempregada.

36. Em qual das alternativas a seguir o sentido da
frase está correto?
(A) O candidato foi preso em fragrante delito.
(B) Ninguém se i nteressa pelo assunto,
tampouco a sociedade.
(C) Ela chegou, comprimentou os amigos, mas
não falou nada.
(D) A corrupção i nf ringe sérios danos à
sociedade.
(E) Um dos graves problemas da sociedade atual
é a descriminação sexual.

As conjugações verbais estão corretas em
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
I e III.
II e III.
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37. Assinale a alternativa correta em relação ao uso
do pronome em destaque.
(A) Essa é a matéria cujo o exercício deve ser
feito.
(B) Foi lançado um livro cuja sua capa é
transparente.
(C) São poucas as pessoas em cujas palavras
confiamos.

40. A gramática diz que, em Português, a ordem
normal (direta) dos termos na frase é a seguinte:
sujeito, verbo, complementos do verbo e adjuntos
adverbiais. Em qual das alternativas a frase está
na ordem direta dos termos?
(A) Todos os anos, muitos imigrantes chegam
ao Brasil.
(B) Os candidatos, o partido e a bancada
conquistaram as urnas antecipadamente.

(D) Trouxe exemplos cujo conteúdo te falei?
(E) Português é uma língua sobre cuja gramática
pode ser meio complicada.

(C) Saíram para o jogo, de forma muito animada,
os torcedores.

38. “Sinônimos
são
palav ras
que
têm
sentido equivalente ou quase idênticos”. Dentre as
alternativas a seguir, qual delas NÃO substitui
convenientemente o vocábulo destacado em
itálico?

(D) A sua atitude, de uns dias pra cá, merece
elogios.

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

(E) Geralmente às segundas, as pessoas
começam a fazer dieta.

compatível
semelhante
análogo
afim
insipiente

39. Na oração “Eu paguei muito caro por esse par de
tênis”, se o pronome pessoal passar para o plural,
quantas palav ras além dele sof rerão
necessariamente alteração?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Uma.
Duas.
Três.
Quatro.
Cinco.
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LÍNGUA INGLESA
INSTRUÇÃO: Responda às questões 41 a 45 com base no texto abaixo.
Why are white people expats when the rest of us are immigrants?
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

In the lexicon of human migration there are still hierarchical words, created with the purpose of
putting white people above everyone else. One of those remnants is the word “expat”.
What is an expat? And who is an expat? According to Wikipedia, “an expatriate (often shortened to
expat) is a person temporarily or permanently residing in a country other than that of the person’s upbringing.
The word comes from the Latin terms ex (‘out of’) and patria (‘country, fatherland’)”.
Defined that way, you should expect that any person going to work outside of his or her country for
a period of time would be an expat, regardless of his skin colour or country. But that is not the case in
reality; expat is a term reserved exclusively for western white people going to work abroad.
Africans are immigrants. Arabs are immigrants. Asians are immigrants. However, Europeans are
expats because they can’t be at the same level as other ethnicities. They are superior. Immigrants is a
term set aside for ‘inferior races’.
Don’t take my word for it. The Wall Street Journal, the leading financial information magazine in the
world, has a blog dedicated to the life of expats and recently they featured a story ‘Who is an expat,
anyway?’. Here are the main conclusions: “Some arrivals are described as expats; others as immigrants;
and some simply as migrants. It depends on social class, country of origin and economic status. It’s
strange to hear some people in Hong Kong described as expats, but not others. Anyone with roots in a
western country is considered an expat … Filipino domestic helpers are just guests, even if they’ve been
here for decades. Mandarin-speaking mainland Chinese are rarely regarded as expats. It’s a double standard
woven into official policy.”
The reality is the same in Africa and Europe. Top African professionals going to work in Europe are
not considered expats. They are immigrants. Period.
Most white people deny that they enjoy the privileges of a racist system. And why not? But our
responsibility is to point out and to deny them these privileges, directly related to an outdated supremacist
ideology.
By Mawuna Remarque Koutonin
Adapted from: <http://www.theguardian.com/global-development-professionals- network/2015/ mar/13/white-people-expats-immigrantsmigration>.
Accessed on September 12th, 2015.

41. Qual o principal tema discutido pelo autor?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

The question of expatriation.
Immigration and law.
The changing lexicon.
Human migration and racism.
Travelling people’s issues.

42. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes afirmações, conforme elas estejam ou não de
acordo com o texto.
(00) “Expat” has the same meaning of “immigrant”.
(00) The blog of “The Wall Street Journal” does not support the author’s point of view.
(00) Social class is one of the factors which differentiates an “expat” from an “immigrant”.
(00) The author is against the supremacist ideology.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F–F–
F–V–
F–F–
V–F–
V–F–

V–V
F–F
F–V
F–F
V–V
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43. Considere as seguintes afirmativas sobre algumas palavras e expressões usadas no texto.
I - “However” (linha 09) poderia ser substituída, sem prejuízo de significado, por “Moreover”.
II - “Don’t take my word for it” (linha 12) equivale à “Não precisa acreditar em mim”.
III - “They” (linha 21) refere-se a “immigrants” (linha 21).
IV - A palavra “acknowledge“ pode ser usada como antônimo de “deny” (linha 23).
Estão corretas as afirmativas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

44. Assinale a alternativa que contém três palavras pertencentes à mesma classe gramatical.

(A) “putting” (linha 02)  “upbringing” (linha 04)  “leading” (linha 12).
(B) “according” (linha 03)  “residing” (linha 04) “going” (linha 06).
(C) “upbringing”(linha 04)  “going” (linha 06)  “leading” (linha 12).
(D) “according” (linha 03)  “upbringing” (linha 04)  “leading” (linha 12).
(E) “putting” (linha 02)  “residing” (linha 04)  “going” (linha 06).

45. Marque a opção na qual a palavra “Period” (linha 21) é empregada com o mesmo significado do texto.
(A) The Agreement is concluded for an unlimited period.
(B) You are not going out tonight, period.
(C) “What’s the word for a particular length of time?” “Period”.
(D) You can use the software free for a trial period.
(E) The “full stop” is also known as a “period”.

18
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LÍNGUA ESPANHOLA
INSTRUÇÃO: Responda às questões 41 a 45 com base no texto abaixo.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

(…) El recorrido histórico que hace este libro nos permite cobrar conciencia de la dimensión de la
deuda que México tiene con la contribución que hizo y sigue haciendo la población afrodescendiente a la
vida social, política, económica y cultural de México. Las autoras nos revelan momentos y circunstancias
históricos que, a propósito de esta población negra, no dejan lugar a dudas sobre las raíces y el desarrollo
del racismo en México. __________, en nuestro país aún no se reconoce la persistencia de éste. Desde
luego, una de las formas de discriminación en nuestro país está asociada al color de la piel. Según la
Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México 2010, 4 de cada 10 personas opinan que a la gente
se le trata de forma distinta según su tono de piel. Por otra parte, cerca de 90% de la población no justifica
insultar a las personas por su color de piel, pero 80% cree que las personas insultan en la calle por ese
motivo. Además, un número superior a 70% de la población mexicana considera positivo o muy positivo
que la sociedad esté compuesta por personas de orígenes étnicos diferentes y más de la mitad opina que
las y los mexicanos pueden construir una gran nación __________ tengan culturas y valores diferentes.
(…)
__________ no es posible reconocer la diversidad como una riqueza para la sociedad y para el
Estado, resulta prácticamente imposible pensar en construir una sociedad verdaderamente igualitaria y
democrática. En este sentido, el libro que usted, lectora, lector, tiene en sus manos, es una herramienta
muy útil para cobrar conciencia de la situación de discriminación que vive esta población mediante la
revaloración de la historia de los afrodescendientes en nuestro país – una historia que es también nuestra –.
El libro nos permite una interlocución con nuestro pasado y, al mismo tiempo, la formulación de interrogantes
a nuestro presente, de manera que podamos trazar el esbozo de una visión de futuro, ¿qué tipo de
sociedad hemos sido, somos y queremos ser? (…)
Disponível em: <http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/TestimonioAFRO-INACCSS.pdf>.
Acesso em: 31 ago. 2015.

41. Para que o texto seja coeso e coerente, os espaços em branco das linhas 05, 12 e 14 devem ser preenchidos,
respectivamente, pelas palavras
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

afortunadamente – aunque – sin embargo
afortunadamente – mientras – si
desdichadamente – aunque – si
dichosamente – mientras – sin embargo
dichosamente – aunque – sin embargo

42. Assinale a alternativa que apresenta o único título que poderia ser atribuído ao texto, devido ao seu
conteúdo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dos pueblos, una historia: ¿qué sociedad queremos los mexicanos?
Cuestiones de raza y el prejuicio en la sociedad afrodescendiente
Diferencias culturales en la construcción de las naciones postcoloniales
El Estado mexicano hoy: política y ética en tiempos de neoliberalismo
La creación de una conciencia mundial en contra del racismo
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43. Considere as seguintes afirmativas a respeito do texto lido
I - O autor é mexicano, ainda que não seja possível dizer se é homem ou mulher.
II - Trata-se de uma resenha de uma obra de autoria de, pelo menos, duas mulheres.
III - Sempre existiu discriminação relativa à cor da pele no México, embora não se assuma.
IV - Uma sociedade mais justa requer o entendimento das diferenças como algo positivo.
V - Há marcas de gêneros linguísticos que mostram uma preocupação com o gênero social.
Estão corretas apenas
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

44. Coloque (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas, segundo os dados da entrevista que
aparecem no texto
(00) 40% dos entrevistados afirmam que existe discriminação causada pela diferença de cor de pele.
(00) Mais da metade dos mexicanos não avaliam a diversidade étnica do seu povo como algo ruim.
(00) A quase totalidade da população não concorda com o preconceito sobre a cor da pele.
(00) O texto é incoerente ao apresentar as declarações referentes aos índices de 90% e 80%

A sequência que completa, corretamente, os parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V–V–V–V
V–V–V–F
V–F–V–F
V–F–F–F
F–F–F–V

45. Marque a alternativa que contém o referente do pronome “le” (linha 08) e o significado da palavra “deuda”
(linha 02), respectivamente
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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la gente (linha 07) – desprezo
forma distinta (linha 08) – recusa
tono de piel (linha 08) – recusa
la gente (linha 07) – dívida
forma distinta (linha 08) – dúvida
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Prova de Redação
Leia os textos abaixo.
Texto 1
[...] Em reportagens, e também em conversas com um fisioterapeuta, soube que as pessoas
estão tendo problemas no pescoço, de tanto ficar com a cabeça curvada no celular. [...]
[...] O comportamento do usuário de WhatsApp é idêntico ao de um viciado: verifica se há
mensagens a cada instante, responde, volta a falar, verifica de novo, responde, verifica. Em vez de
um vício químico, surgiu o eletrônico. Óbvio. Palpável. Mas do qual as pessoas não têm consciência
e perdem até o contato direto, visual, com quem está em frente a elas.
CARRASCO, Walcyr. In: Revista Época, 25 de agosto de 2015. (adaptado)

Texto 2
[...] Se há algo que se perdeu nessa época em que a tecnologia tornou possível a todos
alcançarem todos, a qualquer tempo, é o conceito de urgência. [...] Estamos vivendo como se tudo
fosse urgente. Urgente o suficiente para acessar alguém. E para exigir desse alguém uma resposta
imediata. [...]
Como muitos, tenho tentado descobrir qual é a minha medida e quais são os meus limites
nessa nova configuração. [...] Descobri logo que, para mim, o celular é insuportável. Não é possível
ser alcançada por qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. Estou lendo um livro e, de
repente, o mundo me invade, em geral com irrelevâncias, quando não com telemarketing. Estou
escrevendo e alguém liga para me perguntar algo que poderia ter descoberto sozinho no Google,
mas achou mais fácil me ligar, já que bastava apertar uma tecla do próprio celular. […] Não, mas
não mesmo. Não há chance de eu estar acessível – e disponível – 24 horas por sete dias, semana
após semana.
Me bani do mundo dos celulares, fechei essa janela no meu corpo. Mantenho meu aparelho,
mas ele fica desligado, com uma gravação de “não uso celular, por favor, mande um e-mail”.
Carrego-o comigo quando saio e quase sempre que viajo. Se precisar chamar um táxi em algum
momento ou tiver uma urgência real, ligo o celular e faço uma chamada. Foi o jeito que encontrei
de usar a tecnologia sem ser usada por ela.
Minha decisão não foi bem recebida pelas pessoas do mundo do trabalho, em geral, nem
mesmo pela maior parte dos amigos e da família. Descobri que, ao não me colocar 24 horas
disponível, as pessoas se sentiam pessoalmente rejeitadas. [...] Percebi também que, em geral, as
pessoas sentem não só uma obrigação de estar disponíveis, mas também um gozo. Talvez mais
gozo do que obrigação. É o que explica a cena corriqueira de ver as pessoas atendendo o celular
nos lugares mais absurdos (inclusive no banheiro...). Nem vou falar de cinema, que aí deveria ser
caso de polícia. Mas em aulas de todos os tipos, em restaurantes e bares, em encontros íntimos ou
mesmo profissionais. É o gozo de se considerar imprescindível. Como se o mundo e todos os
outros não conseguissem viver sem sua onipresença. [...] Por outro lado, é um tanto egoísta, já
que a pessoa não se coloca por inteiro onde está, numa aula ou no trabalho ou mesmo em casa –
nem se dedica por inteiro àquele com quem escolheu estar, num encontro íntimo ou profissional.
Está lá – mas apenas parcialmente. [...]

BRUM, Eliane. In: Revista Época, 29 de abril de 2013. (adaptado)

REDAÇÃO: A tecnologia está definitivamente presente na vida, seja para consultar informações,
conversar com amigos e familiares ou apenas entreter. Smartphones, tablets, computadores e
videogames portáteis, enfim, um verdadeiro mundo de equipamentos eletrônicos invadiu, nos últimos
anos, o cotidiano, gerando novos padrões de comportamento. Contudo, especialistas alertam: o
uso excessivo dessas ferramentas pode viciar. Faça uma reflexão e produza um texto dissertativo
que discuta as seguintes questões: quais as causas do uso excessivo de artefatos tecnológicos?
A partir de que momento a pessoa pode ser considerada “viciada” em tecnologia? De que maneira
podemos bem utilizá-la? Quais os riscos e possíveis consequências que o seu uso demasiado
pode trazer à vida social? Questione, argumente, analise, conclua, enfim, defenda seu ponto de
vista sobre o tema em questão.
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INSTRUÇÕES
 Dê um título a sua redação.
 Você deverá elaborar um texto de caráter dissertativo, com extensão mínima de 18
linhas e máxima de 30 linhas, excluindo o título da contagem.
 Organize seu texto de forma clara e coerente.
 Redija de acordo com a norma culta da língua escrita.
 Utilize lápis apenas no rascunho.
 Ao transcrever sua redação para a folha definitiva, faça-o com letra legível e de tamanho
regular, usando caneta.

22

IFRS - PS 2016/1 - Cursos Superiores

RASCUNHO DA REDAÇÃO

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IFRS - PS 2016/1 - Cursos Superiores

23

07/12

14/12

29/12

Divulgação do Gabarito Preliminar

Divulgação dos resultados dos recursos e gabarito definitivo
da prova.

Divulgação do resultado do Processo Seletivo via Concurso
Vestibular, da 1ª chamada e das orientações para a
matrícula.
Candidato, fique atento ao site ingresso.ifrs.edu.br e ao site
do campus onde é a sua vaga para as informações sobre as
matrículas.

