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INSTRUÇÕES

CADERNO DE QUESTÕES
Este Caderno de Questões contém 30 questões objetivas, sendo 10 de Língua
Portuguesa, 10 de Conteúdos Específicos e 10 de Língua Estrangeira, numeradas de
forma crescente, com cinco alternativas cada, ordenadas de (a) a (e) e uma Redação.
FOLHA DE RESPOSTAS
Leia, cuidadosamente, cada questão e marque a resposta correta na Folha de
Respostas.
Existe apenas uma resposta certa para cada questão.
Use caneta esferográfica com tinta azul ou preta para assinalar sua Folha de
Respostas.
Preencha completamente o espaço destinado, sem ultrapassar os limites.
Confira os dados constantes na Folha de Respostas e assine-a no espaço indicado.
É de sua inteira responsabilidade a marcação correta na Folha de Respostas.
Tenha cuidado para não dobrar, amassar, manchar ou rasurar a Folha de Respostas.
FOLHA DE REDAÇÃO
Confira os dados constantes na Folha de Redação e assine-a no espaço indicado.
Faça a Redação com caneta esferográfica com tinta azul ou preta, de forma legível,
com o mínimo de 25 (vinte e cinco) e o máximo de 30 (trinta) linhas, relacionando-a
adequadamente ao tema.
Não se identifique na área da resposta. Caso contrário será eliminado do processo.
Tenha cuidado para não dobrar, amassar, manchar ou rasurar a Folha de Redação.
Esta prova é individual, sendo vedada qualquer comunicação e troca de material entre os
candidatos, consultas a material bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer
espécie, bem como utilização de calculadora e/ou celular.
VOCÊ TERÁ 04 (QUATRO) HORAS PARA RESPONDER A PROVA.
NÃO ESQUEÇA DE ENTREGAR AO FISCAL:
⇒ FOLHA DE RESPOSTAS
⇒ FOLHA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÃO: Para responder as questões,
identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa

correta e marque a letra correspondente na Folha de
Respostas.
2

LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÕES DE 01 A 10
TEXTO 01 para as questões de 01 a 05:
Bullying: Brasil cria lei para lidar com a violência na escola
“Gorda”, “feio”, “esquisito”, “cabelo ruim”,
“sardenta”. Você já zombou de um colega
repetidamente? Ou teve prazer em ver aquele
menino no colégio andar de cabeça baixa, olhando
para o chão, com medo de falar com as pessoas,
incapaz de se defender? Você pode não saber,
mas pode ter praticado bullying, um tipo de
violência que pode ser física ou psicológica e que
configura diversos atos de agressão ou
desrespeito feitos de maneira repetitiva. O nome
complicado veio do inglês e não existe tradução
para o português. A palavra “bully” significa
valentão ou brigão, um menino que, em virtude de
sua força, gosta de bater nos menores, nos mais
fracos ou, simplesmente, em quem é diferente.

A consequência é uma sensação de medo e
insegurança que atrapalha os estudos, pois afeta o
rendimento e não torna o ambiente propício para o
aprendizado. Psicólogos explicam que existem alguns
sinais para identificar se a criança ou adolescente tem
sido alvo de bullying na escola, como apresentar
baixo rendimento escolar, fingir que está doente para
faltar à aula, sentir-se mal perto da hora de sair de
casa, ter alterações de humor, aparecer com
ferimentos ou hematomas ou tentar se proteger com
armas brancas na bolsa.
Já os agressores podem ter uma postura arrogante,
gostam de intimidar e apresentam atitude hostil,
tentam exercer sua autoridade e sentem-se
superiores a partir do momento em que conseguem
humilhar e magoar suas vítimas. Muitas pessoas
enfrentam esse sofrimento diariamente, não apenas
na escola. Ele também acontece em casa, nas
universidades, nos locais de trabalho e na internet,
chamado de cyberbullying, que usa a tecnologia da
informação e comunicação como recurso para a
adoção de comportamentos repetidos e hostis, de um
indivíduo ou grupo contra outro(s).

Segundo a Associação Brasileira Multiprofissional
de Proteção à Infância e à Adolescência
(APRAPIA), o conceito de bullying compreende
todas as formas de atitudes agressivas, realizadas
de forma voluntária e repetitiva que ocorrem sem
motivação evidente, adotadas por um ou mais
estudantes contra outro(s), causando dor e
angústia e realizada dentro de uma relação
desigual de poder.

O bullying e a vitimização são os dois lados de
envolvimento em situações de violência durante a
infância e adolescência. O bullying na forma de
afirmação de poder interpessoal através da agressão,
e a vitimização quando uma pessoa é feita de
receptor do comportamento agressivo de outra mais
poderosa. Ambas só trazem consequências negativas
imediatas e tardias a todos os envolvidos: agressores,
vítimas e observadores

Longe de ser uma brincadeira, o bullying é muito
comum dentro de escolas e é considerado um dos
maiores problemas da convivência entre alunos. A
violência nas escolas é um problema social grave e
complexo e, provavelmente, o tipo mais frequente
e visível da violência juvenil. Administrar esse
problema na escola é uma questão crucial por ser
um local de socialização das crianças e o segundo
ambiente de convívio depois do familiar.

Em novembro de 2015 o Brasil aprovou a Lei 13.185,
considerado um marco jurídico de combate ao bullying
e a primeira lei nacional que tem como objetivos
prevenir e combater a prática da intimidação
sistemática no país. A lei federal não é inédita. Alguns
Estados e vários municípios já possuíam leis voltadas
para combater esse tipo de agressão na escola. O
bullying pode ser visto como um balizador para o nível
de tolerância da sociedade com relação à violência.
Saber lidar e como preveni-lo pode reduzir as outras
formas de comportamentos agressivos e destrutivos
que vemos na nossa sociedade.

Uma recente pesquisa feita pelo ministério da
Saúde mostra que 20% dos estudantes brasileiros
já praticaram esse tipo de agressão. O
levantamento foi feito pelo IBGE, que entrevistou
mais de 100 mil alunos de escolas públicas e
particulares de todo o Brasil. Na pesquisa, os
entrevistados responderam também sobre o motivo
das agressões contra os colegas. O que
surpreende é que 51,2% dos estudantes não
souberam especificar um motivo. Entre os que
apontaram as causas, o problema parece estar no
preconceito e na intolerância. A maioria dos casos
está relacionada à aparência do corpo, seguida da
aparência do rosto, raça/cor, orientação sexual,
religião e região de origem.
As agressões acontecem, na maior parte dos
casos, sem o conhecimento de professores e pais.

CUNHA, Carolina. Bullying-brasil-cria-lei-para-lidar-com-a-violenciana-escola http://vestibular.uol.com.br/resumo-dasdisciplinas/atualidades/, disponível em 15 ago.2016

QUESTÃO 01
Sobre o texto, é correto afirmar:
a) O texto informa que o Bullying é um problema de
simples entendimento e solução.
b) O texto apresenta definições e pesquisas sobre o
Bullying e um comentário sobre a criação da Lei de
Combate ao Bullying.
c) O texto discute posições contrárias sobre a
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compreensão das causas do Bullying.

e) O “que” refere-se à palavra sensação.

d) O texto afirma que o Bullying tem causas
patológicas.
e) O texto apresenta outras situações de violência
verbal e física que não são Bullying.

QUESTÃO 02
Sobre o Bullying nas escolas, o texto afirma que:
a) A escola deve criar seus próprios regulamentos
sobre o Bullying.
b) Não há leis ainda que possam se aplicar às
escolas.
c) O rendimento escolar não fica necessariamente
comprometido caso haja bullying.
d) A escola é um lugar muito importante para a
socialização das crianças, por isso deve-se
administrar as situações de Bullying.
e) O Bullying nas escolas raramente acontece
sem o conhecimento dos professores.

QUESTÃO 03
Levando em consideração o contexto da frase “o
bullying pode ser visto como um balizador para o
nível de tolerância da sociedade com relação à
violência”, a palavra “balizador” encontra
correspondência em:
a) Limite
b) Consequência
c) Objetivo
d) Parâmetro
e) Evidência

QUESTÃO 04
No trecho: “As agressões acontecem, na maior
parte dos casos, sem o conhecimento de
professores e pais. A consequência é uma
sensação de medo e insegurança que atrapalha os
estudos, pois afeta o rendimento e não torna o
ambiente propício para o aprendizado”:
a) O “que” refere-se à palavra “consequência.
b) O conectivo “pois” traz uma ideia de concessão.
c) O conectivo “e” apresenta uma ideia que
apenas aparentemente é de adição.
d) O conectivo “pois” traz uma ideia de conclusão.

QUESTÃO 05
A frase “Saber lidar e como preveni-lo pode reduzir as
outras formas de comportamentos agressivos e
destrutivos que vemos na nossa sociedade” responde
à seguinte pergunta:
a) Que benefícios podem advir de saber lidar e
prevenir o bullying?
b) De que modo se pode prevenir o bullying?
c) Quais são as consequências de não se saber lidar
com o bullying?
d) De que modo o Bullying gera outros
comportamentos agressivos?
e) Como o controle do Bullying pode ajudar no
rendimento escolar?

TEXTO 02 para as questões de 06 a 10:
Negrinha
Negrinha era uma pobre órfã de sete anos.
Preta? Não; fusca, mulatinha escura, de cabelos
ruços e olhos assustados.
Nascera na senzala, de mãe escrava, e
seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros
da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos.
Sempre escondida, que a patroa não gostava de
crianças.
Excelente senhora, a patroa. Gorda, rica,
dona do mundo, amimada dos padres, com lugar
certo na igreja e camarote de luxo reservado no
céu. Entaladas as banhas no trono (uma cadeira de
balanço na sala de jantar), ali bordava, recebia as
amigas e o vigário, dando audiências, discutindo o
tempo. Uma virtuosa senhora em suma — “dama
de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião
e da moral”, dizia o reverendo.
Ótima, a dona Inácia.
Mas não admitia choro de criança. Ai!
Punha-lhe os nervos em carne viva. Viúva sem
filhos, não a calejara o choro da carne de sua
carne, e por isso não suportava o choro da carne
alheia. Assim, mal vagia, longe, na cozinha, a triste
criança, gritava logo nervosa:
— Quem é a peste que está chorando aí?
Quem havia de ser? A pia de lavar pratos?
O pilão? O forno? A mãe da criminosa abafava a
boquinha da filha e afastava-se com ela para os
fundos do quintal, torcendo-lhe em caminho
beliscões de desespero.
— Cale a boca, diabo!
No entanto, aquele choro nunca vinha sem
razão. Fome quase sempre, ou frio, desses que
entanguem pés e mãos e fazem-nos doer...
Assim cresceu Negrinha — magra,
atrofiada, com os olhos eternamente assustados.
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Órfã aos quatro anos, por ali ficou feito gato
sem dono, levada a pontapés. Não compreendia
a idéia dos grandes. Batiam-lhe sempre, por
ação ou omissão. A mesma coisa, o mesmo ato,
a mesma palavra provocava ora risadas, ora
castigos. Aprendeu a andar, mas quase não
andava. Com pretextos de que às soltas reinaria
no quintal, estragando as plantas, a boa
senhora punha-a na sala, ao pé de si, num
desvão da porta.
— Sentadinha aí, e bico, hein?
Negrinha imobilizava-se no canto, horas
e horas.
— Braços cruzados, já, diabo!
Cruzava os bracinhos a tremer, sempre
com o susto nos olhos. E o tempo corria. E o
relógio batia uma, duas, três, quatro, cinco
horas — um cuco tão engraçadinho! Era seu
divertimento vê-lo abrir a janela e cantar as
horas com a bocarra vermelha, arrufando as
asas. Sorria-se então por dentro, feliz um
instante.
Puseram-na depois a fazer crochê, e as
horas se lhe iam a espichar trancinhas sem fim.
[...]
LOBATO, Monteiro. In Os cem melhores contos
brasileiros do século. Org. Ítalo Moriconi. Ed. Objetiva: Rio
de Janeiro, 2001.

QUESTÃO 08
Há presença de ironia na seguinte passagem:
a) “Negrinha era uma pobre órfã de sete anos.”
b) “Sempre escondida, que a patroa não gostava de
crianças.”
c) “Mas não admitia choro de criança.”
d) “Negrinha imobilizava-se no canto, horas e
horas.”
e) “Ótima, a dona Inácia.”

QUESTÃO 09
Há função denotativa da linguagem em:
a) “Camarote de luxo reservado no céu”
b) “Punha-lhe os nervos em carne viva.”
c) “Não compreendia a idéia dos grandes.”
d) “Sempre com o susto nos olhos.”
e) “E as horas se lhe iam a espichar trancinhas sem
fim.”

QUESTÃO 06
Sobre essa passagem do conto de Monteiro
Lobato, podemos afirmar:
a) É um texto crítico que objetiva lançar luz ao
trabalho infantil.
b) É um texto crítico sobre a presença da luta de
classes na sociedade
c) É um texto crítico sobre as conseqüências da
escravidão no Brasil
d) É um texto crítico sobre a adoção.
e) É um texto crítico sobre a religiosidade.

QUESTÃO 07
Sobre o texto, é correto afirmar:
a) É um texto jornalístico com características
poéticas.

QUESTÃO 10
Sobre algumas falas de Dona Inácia, tais como: “Cale a boca, diabo!”, “- Sentadinha aí, e bico,
hein?” e “- Braços cruzados, já, diabo!”, é correto
afirmar:
a) Temos a presença da função emotiva da
linguagem reforçando traços de seu caráter.
b) Temos a presença da função apelativa da
linguagem em função de seu perfil psicológico.
c) Temos a presença da função fática da linguagem
por não haver ligação com a construção da
personagem.
d) Temos a presença da função poética da
linguagem revelando aspectos da natureza da
personagem.
e) Temos a presença da função informativa
revelando a natureza da personagem.

b) É um texto informativo com traços narrativos.
c) É um texto literário com traços narrativos.
d) É um texto literário com teor intimista
e) É um texto literário com traços jornalísticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: BIOLOGIA
QUESTÕES DE 11 A 14
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Podem
odem ser relacionados às seguintes consequências:

QUESTÃO 11
Observe a figura a seguir, que ilustra uma célula
humana
e
seus
principais
constitu
constituintes
citoplasmáticos, e assinale a afirmativa correta:
correta

( ) Aumento da biomassa de plantas aquáticas
(macrófitas) e de cianobactérias.
(

) Perda de biodiversidade.

( ) Aumento da população de algumas espécies de
peixes carnívoros, especialmente piscívoros;
piscív
( ) Aumento da sedimentação de materiais em
suspensão e na dinâmica de transporte nos sistemas
aquáticos.
Assinale a alternativa que contém a sequência correta
de correlação entre os impactos apontados e os fatos
decorrentes deste:
a) 1, 2, 3 e 4
b) 2, 3, 4 e 1
c) 3, 2, 4 e 1
d) 4, 3, 2 e 1

a) As células do fígado inativam substâncias
nocivas ao organismo, porque possuem grande
quantidade da estrutura 1;
b) As
hemácias
se
multiplicam,
apresentam a estrutura 2;

porque

c) As células do pâncreas possuem acentuada
síntese protéica, porque apresentam
ntam a estrutura
est
3 desenvolvida;
d) As células do músculo
lo estriado utilizam prótons
+
(H ) liberados pela estrutura 4 para realizar a
contração;
e) Os espermatozóides se locomovem, porque
possuem flagelos
agelos originados da estrutura 4.
4

QUESTÃO 12
O modelo de desenvolvimento econômico atual
está baseado no aumento do consumo: quanto
mais desenvolvido o país, maior é a renda per
capita da população. Quanto maior a renda per
capita dos indivíduos, maior é a demanda por bens
de
consumo
e
serviços.
Port
Portanto,
o
desenvolvimento de um país pressupõe um
aumento no fornecimento de energia para manter
ou melhorar o "bem-estar"
estar" da população humana.
Como no Brasil a principal fonte de energia
utilizada é a energia elétrica, o aumento de
demanda tem estimulado a construção de vários
empreendimentos
hidroelétricos.
Impactos
associados à construção de reservatórios, como:

e) 1, 4, 3 e 2

QUESTÃO 13
"Quando os ancestrais humanos foram para as
savanas africanas, passaram a correr longas
distâncias em pleno sol tropical. Os músculos em
grande atividade esquentam o corpo. Indivíduos com
cérebro grande e maior número de glândulas
sudoríparas - e, consequentemente, menos pelos estavam melhor adaptados a esse ambiente."
2007).

(JABLONSKI, Nina G. "Revista Galileu", outubro de

Esse texto apresenta, em sua
informações que concordam com:

ide
ideia

central,

a) a ideia
ia da transmissão dos caracteres
adquiridos e da recombinação gênica.
b) os conceitos de seleção natural e especiação.
c) os princípios da seleção
recombinação gênica.

natural

e

da

d) os conceitos de convergência adaptativa e
caracteres adquiridos.
e) a ideia de uso e desuso das estruturas
corpóreas.

1. Perda da qualidade de água
ão por inundação da mata ciliar
2. Redução
3. Desestruturação da teia alimentar e
4. Redução da velocidade da água
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QUESTÃO 14
A figura a seguir representa o protozoário ciliado
de vida livre do gênero Paramecium com indicação
de algumas de suas estruturas.
Leia com atenção as afirmações a seguir:

I. O protozoário dado apresenta
heterótrofa com digestão intracelular.

nutrição

II. A maioria dos protozoários é unicelular, e o
grupo dos ciliados é tipicamente parasita de
animais e plantas.
III. Seus vacúolos contráteis trabalham para
manter o animal isotônico em relação ao meio
externo.
IV. Os vacúolos digestivos podem se formar pela
união de lisossomos com fagossomos.
V. A reprodução sexuada é possível
conjugação em alguns protozoários ciliados.

por

São afirmações CORRETAS:
a) I, IV e V apenas.
b) I, III e IV apenas.
c) II, III e V apenas.
d) I, II, III e IV.
e) II, III e IV.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: FÍSICA
QUESTÕES DE 15 A 17

QUESTÃO 15
Nos vértices de um retângulo de lados a e b e
diagonal igual a 4 metros estão fixadas 4 massas
puntuais iguais a m e, no seu centro, uma outra
igual a m/2. Sobre a massa que se encontra em
um dos vértices atuam forças gravitacionais
devidas às demais massas do conjunto. Qual deve
ser a relação entre a e b para que a razão entre as
forças laterais seja igual à razão entre as forças
que atuam na diagonal do retângulo?
(Adote a = lado maior, b = lado menor)
a)

=2

b)

= √2

c)

+

=8

d)

−

=4

e)

= √3

QUESTÃO 16
Um sistema massa-mola descreve movimento
harmônico simples com frequência a 2 rad/s.
Acrescentando-se 3,0 kg à massa inicial, observase que o seu período de oscilação passa a ser
6,28 s. Qual o valor da massa?
a) 0,25 kg
b) 1,00 kg
c) 3,00 kg
d) 3,14 kg
e) 4,00 kg
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QUESTÃO 17
Dois garotos fizeram uma aposta para saber quem
seria capaz de dar um chute numa bola que
alcançasse a maior altura. A condição suficiente
estabelecida era que o chute do ganhador
alcançasse 4 vezes a altura do chute do perdedor.
Aproximaram-se do prédio de 10m de altura e, na
sua base, começaram o experimento. O primeiro
chutou a bola para cima com velocidade igual a 8
m/s, alcançando uma altura de, aproximadamente,
3,2 m. Qual deve ser, aproximadamente, o valor
da velocidade do segundo garoto para que ele
ganhe a aposta?
(Considere a aceleração da gravidade igual a 10,0
2
m/s )
a) 10 m/s
b) 15 m/s
c) 16 m/s
d) 18 m/s
e) 21 m/s

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: QUÍMICA
QUESTÕES DE 18 A 20

QUESTÃO 18
Dentre os metais alcalinos se encontram o Lítio
(Li), o Sódio (Na), o Potássio (K), o Rubídio (Rb) e
o Césio (Cs). Quando um metal alcalino é colocado
em água, ocorre uma reação rápida, que torna o
pH básico (alcalino) e produz gás hidrogênio.
Outras propriedades destes elementos estão
registradas na tabela:
Elemento

Configuração
eletrônica

Ponto
de
fusão
(°C)

Densidade
(g/cm3)

Raio
atômico
(Å)

I1
(kJ/mol)

Lítio
Sódio
Potássio

[He]2
[Ne]3
[Ar]4

181
98
63

0,53
0,97
0,86

1,34
1,54
1,96

520
496
419

Rubídio

[Kr]5

39

1,53

2,11

403

Césio

[Xe]6

28

1,88

2,60

376

I1: Primeira energia de ionização.

Em relação aos metais alcalinos e suas propriedades,
é correto afirmar que:
a) Lítio pode ser oxidado com maior facilidade que os
demais metais alcalinos, visto que libera a maior
quantidade de energia ao perder um elétron.
b) Os metais alcalinos pertencem ao primeiro período
da tabela periódica.
c) A quantidade de hidrogênio formada na reação de
1,0 g de Li com excesso de água é superior àquela
que se forma pela reação de 1,0 g de potássio com
excesso de água.
d) A ausência de nêutrons nos núcleos dos átomos
de Li é o motivo principal da baixa densidade deste
elemento, se comparada à densidade dos demais
metais alcalinos.
e) A condutividade elétrica e o brilho dos metais
alcalinos são significativamente menores que nos
demais elementos metálicos. Consequentemente,
não são empregados em instalações elétricas ou
na confecção de joias.
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QUESTÃO 19
Vinagre é, essencialmente, uma solução aquosa
de ácido acético (
,
= 1,8 × 10 ). A
respeito do ácido acético, é correto afirmar:
a) O ácido acético é considerado um ácido forte.
b) O ácido acético é um ácido monocarboxílico
cujo nome oficial é ácido metanoico.
c) Após a neutralização do ácido acético, por uma
solução de base forte, o pH do meio torna-se
neutro.
d) O ácido acético reage com metanol formando
acetato de metila e água.
e) Ácido acético não reage com bicarbonato de
sódio.

QUESTÃO 20
+1 2

1)
2)
"
3) #
#

"

→1

" +

$

$ +

Today, however, he is taking his first Portuguese class
in São Paulo, where he and his family are trying to
make a new start as refugees after being wrenched
out of their homes by conflict and forced across the
world by the reluctance of closer nations to take them
in.
The move from a suburban neighbourhood of fellow
Muslims to a teeming Latin American megalopolis in
the world’s biggest Catholic nation has inevitably been
traumatic, but Debas is grateful to be taken in by
anyone.
“No other country would give Syrians a visa,” he
recalls over a cup of Syrian coffee in the one-room
apartment he shares with wife, two-year-old son and
brother-in-law, in the Cambuci district of the city. “We
could have tried to get to Europe illegally by boat, but
that was too dangerous for my family. So Brazil was
the only safe choice.”

"
" →

" $ →

Since 2013 when Brazil opened its doors, 1,740 Syrian refugees
have been registered in the country - far more than in the US.

" +
+

" +

A respeito das equações acima, é correto afirmar
que:
a) A titulação de 20 mL de bicarbonato de sódio
consome 15 &' de ácido clorídrico aquoso a
0,100 &(" ⁄'. Portanto, a concentração do
bicarbonato de sódio em solução é
0,075 &(" ⁄'.
b) A reação (1), quando ocorre na condição
normal de temperatura e pressão (CNTP),
consome 22,4 ' de
.
c) A
reação
(2)
transesterificação.

about the distant country was that it had beautiful
beaches and a great football team. He assumed
everyone there spoke English because it was close to
the US.

é

uma

reação

de

d) O hidrogeno carbonato de sódio é uma base de
Arrhenius.
e) O hidrogeno carbonato de sódio, quando
dissolvido em água, torna o pH menor que 7.

QUESTION 21
a) Debas, in fact, knew a lot about Brazil.
b) Debas’s wife was taken to Rio for a holiday.
c) Dabas made a lot of money as a business
manager.
d) HumamDebas had a positive image of Brazil before
visiting it.
e) Debas thought people could not speak English
because Brazil is far from US.

QUESTION 22
How do you understand the underlined expression:
after being wrenched out of their homes?
a) Acomodados

LÍNGUA ESTRANGEIRA: INGLÊS
QUESTÕES DE 21 A 30
A LONG WAY FROM HOME: SYRIANS FIND
UNLIKELY REFUGE IN BRAZIL

b) Expulsos
c) Salvos
d) Trancados
e) Traumatizados

Brazil did not loom large in the life of Humam
Debas before the war in Syria. As a business
manager from the city of Hama with a comfortable
income, he had thought about taking his wife to Rio
de Janeiro for a holiday. But all he really knew
10

QUESTION 23
a) Despite the neighbourhood of Muslims, they
felt uncomfortable.
b) Fortunately, moving from a megalopolis to a
suburb was not traumatic.
c) Moreover, it was not hard to live in the world’s
biggest Catholic nation.
d) According to Debas, being taken by anyone
was the most positive point.
e) However, living in the neighbourhood of fellow
Muslims was the biggest problem.

QUESTION 24
th

In the 4 paragraph, the author states that
a) They live very comfortably.
b) Brazil was the option they had.
c) No country could give Syrians a visa.
d) They were able to get to Europe by sailing.
e) Debas lives together with his two sons and his
brother.

QUESTION 25
a) There are fewer refugees in Brazil than in US.
b) In 2013, 1,740 Syrian refugees arrived in Brazil.
c) Brazil has opened its doors for more than eight
years.
d) Up till now, Brazil has received 1,740 Syrian
refugees.
e) Since Brazil opened its doors, there have been
more refugees in US.

The international media has maintained a spotlight on
the appalling living conditions, risks and brutality to
which refugees are frequently exposed. In the UK,
much of the media and political debate has had a dual
focus on both alleviating immediate human suffering
and curbing migration flows in the short term.
The impact of migration on origin and neighbouring
countries is less widely discussed, yet it is these
countries that have taken by far the largest number of
refugees. Lebanon, Jordan, Iraq and Turkey
alone have already absorbed over four million Syrian
refugees. Lebanon’s population has grown by 25%
since 2011 and now has the highest per capita
concentration of refugees anywhere in the world. Such
large-scale shifts place substantial demand on local
economies and infrastructure, creating further
challenges in finding shelter, healthcare, work and
education. Over time, worsening conditions for
refugees in these countries contribute to further
migration, as many see no other option but to move
on.
Meanwhile,
the
route
through
the
Central
Mediterranean has shifted from being used by mostly
Syrian refugees to being used by migrants from SubSaharan Africa, including countries in conflict such as
Eritrea (20% of total numbers) and Somalia (10%).
Many of those travelling from these countries have
been labelled ‘economic migrants’, as their reasons for
migrating do not meet the legal definition of
persecution and they are not technically refugees. Yet
these people are taking substantial risks to travel to
Europe, and are generally fleeing poverty and
deprivation as a result of economic and social
instability in states that are unable to meet their basic
needs. Dr Alexander Betts, Director of the Refugee
Study Centre at the University of Oxford, who
addressed the recent policy seminar on migration
hosted by the British Council, argues that this group
should therefore be more accurately described as
‘survival migrants’.
https://www.britishcouncil.org/organisation/policy-insightresearch/insight/tackling-migrations-root-causes. Acessoem: 08 jul.
2016.

QUESTION 26
A TRAGEDY OF EPIC PROPORTIONS
This great movement of people has become a
pressing issue for the whole of Europe.
The number of people migrating from the Middle
East and Africa to Europe is unprecedented and
growing. This great movement of people has
become a pressing issue for the whole of Europe.
In the short-term the situation is only set to worsen,
given escalating violence in Syria, Libya and
Yemen, and the on-going problems experienced by
large populations in North and Sub-Saharan Africa.
The UN has called the crisis ‘a tragedy of epic
proportions’.

Considering verb forms used in the text, it’s correct to
say:
a) “migrating” and “pressing” express actions (first
paragraph)
b) “exposed” is in the past participle and it is part of
the passive voice (second paragraph)
c) “have”is an auxiliary verb of the simple present
tense (third paragraph)
d) “worsening”expresses
paragraph)

a

present

action

(third

e) “ to meet” means to make acquaintance (fourth
paragraph)
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d) Some migrants who are only refugees

QUESTION 27
The phrase “for the whole of Europe” in the first
paragraph can be exactly rephrased as:

e) Some migrants who are taking substantial risks to
travel to Europe

LÍNGUA ESTRANGEIRA: ESPANHOL
QUESTÕES DE 21 A 30

a) In most part of Europe
b) In the main parts of Europe
c) In the holy Europe
d) All over Europe
e) All over the western part of Europe

QUESTION 28
The word “yet” in the fourth paragraph has the
same meaning as
a) Hence
b) Such
c) In order to
d) However
e) Like

QUESTION 29
Considering language use in the text, it is correct to
say:
a) The relative pronoun “who”, in the fourth
paragraph, refers to “Dr. Alexander Betts”
b) The noun “instability”,in the fourth paragraph,
derived from a verb
c) The word “less”,in thethird paragraph, is the
superlative form
d) The word “but”,in thethird paragraph, expresses
contrast
e) The word “through”,in the fourth paragraph, is a
conjunction

QUESTION 30
The phrase “survival migrants” refers to:
a) Some travelers around Europe
b) Some migrants who have to travel on foot
c) Some travelers who are in Europe because of
their problems

PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES
La violencia contra mujeres y niñas es una
violación grave de los derechos humanos. Su impacto
puede ser inmediato como de largo alcance, e incluye
múltiples
consecuencias
físicas,
sexuales,
psicológicas, e incluso mortales, para mujeres y niñas.
Afecta negativamente el bienestar de las mujeres e
impide su plena participación en la sociedad. Además
de tener consecuencias negativas para las mujeres, la
violencia también impacta su familia, comunidad y el
país. Los altos costos asociados, que comprenden
desde un aumento en gastos de atención de salud y
servicios jurídicos a pérdidas de productividad,
impactan en presupuestos públicos nacionales y
representan un obstáculo al desarrollo.
Tras varias décadas de movilizaciones
promovidas por la sociedad civil y los movimientos de
mujeres, se ha conseguido incluir la erradicación de la
violencia de género en las agendas nacionales e
internacionales. Nunca tantos países han contado con
leyes contra la violencia doméstica, las agresiones
sexuales y otras formas de violencia. Sin embargo,
continúan existiendo desafíos en la aplicación de
estas leyes, resultando en una limitada protección y
acceso a la justicia por parte de mujeres y niñas.
Asimismo, no se hace lo suficiente para prevenir la
violencia, y cuando ésta ocurre a menudo queda
impune.
Nuestras soluciones
El derecho de las mujeres a vivir sin violencia
está consagrado en los acuerdos internacionales
como la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (CEDAW),
en especial a través de sus recomendaciones
generales núm. 12 y 19 y de la Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la mujer de las
Naciones Unidas. A nivel global, ONU Mujeres trabaja
con los países para avanzar los marcos normativos
internacionales prestando apoyo a procesos intergubernamentales, tales como la Asamblea General y
la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la
Mujer. A nivel de país, ONU Mujeres trabaja para
conseguir la adopción y promulgación de reformas
jurídicas acordes con normas y estándares
internacionales.
Colaboramos con gobiernos, organizaciones
de la sociedad civil y otras instituciones para promover
el fin de la violencia, aumentar la sensibilización sobre
sus causas y consecuencias y fortalecer las
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capacidades de nuestras contrapartes para su
prevención y respuesta. También promovemos la
necesidad de cambiar normas y el comportamiento
de hombres y niños, y abogamos por la equidad de
género y los derechos de las mujeres. ONU
Mujeres apoya la ampliación de acceso a
respuestas multisectoriales de calidad para
sobrevivientes, que incluyen seguridad, refugio,
salud, justicia y otros servicios esenciales.
Prestamos orientación para políticas públicas para
ayudar a maximizar las inversiones destinadas a la
prevención – la solución más rentable y de largo
plazo para detener la violencia.
Trabajamos con gobiernos para desarrollar
planes nacionales de acción dedicados a prevenir
y abordar la violencia contra mujeres, fortaleciendo
la coordinación entre actores y sectores diversos
que se requieren para una acción significativa y de
largo alcance. ONU Mujeres también aboga por
integrar medidas de lucha contra la violencia en
marcos estratégicos a nivel internacional, regional
y nacional, tales como la agenda para el desarrollo
después de 2015.
En línea: <http://www.unwomen.org/es/what-we-do/endingviolence-against-women#sthash.gV5wi945.dpuf>. Accesoen:03
de agosto de 2016.

CUESTIÓN 21
El texto,
a) explica cómo evitar la violencia contra mujeres y
niñas.
b) declara la importancia de la implantación de
leyes contra la violencia.
c) describe los tipos de violencia que sufren las
mujeres en el mundo.
d) evidencia los motivos para la violencia contra
las mujeres.
e) trata de la violencia contra las mujeres y las
acciones que pueden adoptar los Gobiernos.

CUESTIÓN 23
En “Además de tener consecuencias negativas para
las mujeres, la violencia también impacta su família,
comunidad y el país...” la expresión en negrita
equivale a:
a) sin embargo
b) así
c) conforme
d) como
e) a parte de

CUESTIÓN 24
En relación a los aspectos linguísticos, es correcto
afirmar que:
a) ‘que’ es un pronombre relativo en: “Los altos
costos asociados, que comprenden desde un
aumento en gastos de atención de salud y
servicios jurídicos a pérdidas de productividad,
impactan…”
b) “lo” actúa como pronombre complemento en:
“Asimismo, no se hace lo suficiente para prevenir
la violencia”.
c) el término ‘tras’ puede reemplazarse por ‘más’ en:
“Tras
varias
décadas
de
movilizaciones
promovidas por la sociedad civil y los movimientos
de mujeres, se ha conseguido incluir la
erradicación de la violencia de género”.
d) ‘a menudo’ expresa causa en: “no se hace lo
suficiente para prevenir la violencia, y cuando ésta
ocurre a menudo queda impune”.
e) “a” es un artículo en: “comprenden desde un
aumento en gastos de atención de salud y
servicios jurídicos a pérdidas de productividad”.

CUESTIÓN 25
CUESTIÓN 22
De acuerdo con el texto, la ONU Mujeres:
a) Actúa con los gobiernos para promocionar
actitudes favorables a las mujeres.
b) desarrolla
acuerdos
internacionales
que
recomiendan la eliminación de la violencia.
c) corienta políticas públicas que afectan a la
equidad de género.
d) crea organizaciones en los países de apoyo a
las mujeres.

En la expresión: “una acción significativa y de largo
alcance” la palabra en negrita equivale a:
a) Longo en portugués pero se distingue en cuanto al
género.
b) Largo en portugués pero se distingue en cuanto a
la tonicidad.
c) Algum en portugués.
d) Longo en portugués.
e) Pouco em portugués.

e) quita derechos a los hombres.
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CUESTIÓN 26

c) se puede comprender el rol que hombres y
mujeres cumplen en la sociedad.

“Su impacto puede ser inmediato como de largo
alcance” [...]. El término subrayado expresa un
valor:

d) se infiere que en las relaciones de pareja hay una
relación de poder que viola los derechos de la
mujer.

a) orientativo.

e) corrobora la violencia sexual.

b) de proximidad.
c) de duda.

Texto III

d) de obligación.
e) de posibilidad.

TEXTO II

En línea:http://sintags.conapred.org.mx/si-me-quieres-no-megrites-te-quiero-libre-y-sin-miedos/ Acceso en: 03 de agosto de
2016

CUESTIÓN 29
El texto III:
a) enfatiza las formas de violencia sexual contra las
mujeres.

CUESTIÓN 27

b) destaca la violencia en el mundo.

El texto II:

c) presenta el alcance avasallador de la violencia
contra la mujer.

a) cuestiona el amor entre las parejas.

d) explica que la violencia se concentra en el hogar.

b) sugiere que hombres y
amar.

e) examina las formas de violencia.

mujeres no saben

c) evoca la necesidad de amar a las mujeres.
d) sugiere que en donde hay amor
violencia de género.

no cabe la

e) indica que el amor sana el dolor.

CUESTIÓN 28

CUESTIÓN 30
En la figura:
a) ‘muchas’ es un adjetivo
b) ‘ya’ es un pronombre.

De la lectura del texto II:

c) el término ‘mundial’ actúa como adjetivo.

a) se verifica el papel de las mujeres que sufren
violencia sexual y moral.

d) la forma verbal ‘sea’ es regular.
e) ‘psicológica’ es una palabra sobresdrújula.

b) comprueba que hombres están preocupados
por su imagen social.
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LÍNGUA ESTRANGEIRA: FRANCÊS

QUESTÃO 24

QUESTÕES DE 21 A 30
Monsieur le professeur,
Je suis vraiment desole de ne pas etre venu en
cours la semaine derniere, mais j’ai été très malade
et j’ai dû rester au lit.
Texte adapté de « Les cahiers de grammaire française »

QUESTÃO 21

En français, pour se présenter le verbe ÊTRE c’est
très important. C’est le verbe qui indique un état ou
une caractéristique. Ainsi, la phrase correcte par
rapport à la grammaire française, c’est:
a) Je suis un étudiant brésilien.
b) J’est un étudiant brésilien.
c) J’être un étudiant brésilien.
d) Je suis une étudiant brésilienne.
e) Je sont un étudiant brésilien.

Texto I
Sur le texte, c’est correct dire:
a) Les mots désolé, être et dernière ont l’accent
aigu.
b) Les mots désolé, être et dernière ont de
différents accents.
c) Il n’y a pas d’accents dans les mots desole, etre
et derniere.
d) Seulement le mot désolé a de l’accent aigu.
e) La phrase écrite est correcte, il n’y a pas de
problème.

QUESTÃO 25
BONJOUR, c’est une expression bien utilisée par les
français, et en portugais peut être intérpretée de la
façon suivante:
a) Boa noite !
b) Bom dia !
c) Até logo !
d) Até amanhã !
e) Bom descanso !
Texto II

QUESTÃO 22
La phrase « Je suis vraiment désolé... »
a) Le pronom personnel JE indique la première
personne du discours.
b) Le verbe ÊTRE est dans la troisième personne
du discours.
c) Le mot VRAIMENT indique une cause.

« Ils sont comme ci, ils sont comme ça »
L ‘ANIMATEUR : Bonjour. Pour la dernière séance de
notre séminaire « Qu’est-ce qu ‘être français ? ». J’ai
invité les nouveaux étudiants à se joindre à nous. Ils
ont beaucoup de questions mais avant de leur donner
la parole, je voudrais que vous qui êtes là depuis un
an, vous leur fassiez part de vos impressions sur les
Français. Qui commence ? Toi, Mary ? [...]
(Texte adapté du Méthode de Français, Festival)

d) DÉSOLÉ est un verbe d’action.
e) La phrase indique un’action.

QUESTÃO 26
QUESTÃO 23
Au début du texte, il y a le mot MONSIEUR, c’està-dire en portugais par rapport à la phrase:
a) Senhora
b) Você
c) Senhor
d) Vossa excelência
e) Vossa senhoria.

L’animateur commence à dire « Bonjour ... » puis, il
dit : « J’ai invité les nouveaux élèves... ». Quel est le
verbe utilisé dans cette dernière phrase, dans la
première personne du discours, au présent de
l’indicatif ? Marquez la phrase correcte.
a) Avoir
b) Inviter
c) Être
d) Joindre
e) Donner.
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QUESTÃO 27
« J’ai invité les nouveaux élèves... ». Le mot LES
est:
a) Article défini
b) Pronom personnel
c) Adjectif
d) Substantif
e) Numéro.

QUESTÃO 28
Il y a une particularité sur l’écriture de quelquesuns des nombres en français. La façon correcte
d’écrire 95, c’est:
a) Quarante-quinze
b) Neuf-quinze
c) Neuf-dix-quinze
d) Quatre-quinze
e) Quatre-vingt-quinze.

QUESTÃO 29
«Les français sont très sympas et heureux ». Cette
phrase indique une:
a) Description physique
b) Description de chose
c) Description de lieu
d) Description psychologique
e) Description de l’histoire.

QUESTÃO 30
Les couleurs du drapeau français sont:
a) Rouge, blanc, noir
b) Bleu, blanc, rouge
c) Bleu, noir, rouge
d) Rouge, vert, blanc
e) Noir, vert, bleu.
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REDAÇÃO
ORIENTAÇÕES:
1. Escreva sua redação no espaço reservado ao rascunho, observando:
Tema e tipo de redação propostos.
Título obrigatório e adequado ao tema.
O texto deve ser redigido de acordo com a norma culta da língua portuguesa.
2. Transcreva sua redação na Folha apropriada, com caneta azul ou preta, usando de 25 a 30 linhas.
3. Caso utilize letra de imprensa, faça distinção entre maiúsculas e minúsculas.
4. Será anulada a redação:
Redigida fora do tema e do tipo de texto propostos;
Apresentada em forma de versos.
Assinada fora do cabeçalho da folha.
Escrita a lápis ou de forma ilegível.

TEXTOS MOTIVADORES:
Texto motivador 1
Quem de nós já não se sentiu, de alguma forma, constrangido diante da necessidade de dar uma resposta
sobre ser ou não preconceituoso? Essa resposta pode ser uma exigência dos amigos ou familiares, do meio
social por nós frequentado ou até mesmo uma exigência que fazemos a nós próprios. Obviamente se levará
em conta o fato de ter em casa uma empregada negra ou de ter na empresa funcionários deficientes físicos ou
até de não se importar com o fato de que na escola nossos filhos têm um amigo com necessidades especiais
de alguma espécie. Contudo, isso não é garantia de que reconhecemos essas diferenças ou se apenas
toleramos o convívio. Vivemos um momento na história da humanidade cuja discussão em muitos ambientes
gira em torno da diversidade. Seja relativamente à escola freqüentada, da religião escolhida ou mesmo
discussão da cultura como um todo. Discute-se o reconhecimento destes sujeitos como diferentes entre si e,
portanto, possuidores de direitos e deveres específicos de cada um dentro de sua realidade. O fato de se
perceber que se discute muito mais o assunto é importante para pensar sobre até que ponto existe, realmente,
um reconhecimento.
ARAUJO, Francisca Socorro . Reflexões sobre a tolerância. Disponível em: http://www.infoescola.com/sociologia/intolerancia/.
Acesso em 21 ago. 2016.

Texto motivador 2:

Fonte: Disponível em http://xucurus.blogspot.com.br/2011/11/era-da-intolerancia-charge-do-benett.html. Acesso em 01-08-2016
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TEMA:
A partir das ideias presentes nos textos acima e seus conhecimentos, produza um texto dissertativoargumentativo sobre “a importância da tolerância e respeito às diferenças para a construção de uma
sociedade harmônica”.
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