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A leitura do texto permite afirmar corretamente:
A)

Um dos produtos mais curiosos da indústria
cultural digital é a chamada selfie, autorretrato feito com
celular, que virou mania geral. Em lugares públicos e
privados, o usuário, como quem porta um espelho, vira
a câmera do telefone para o próprio rosto e, “espelho,
espelho meu”, descobre, por meio das redes sociais,
que não existe no mundo ninguém mais bonito do
que “eu”.
O autorretrato foi prática comum na história da
pintura e da fotografia. Hoje em dia ele, é hábito de quem
tem um celular à mão. Em qualquer dos casos, a ação
de autorretratar-se diz respeito a um exercício de
autoimagem no tempo histórico em que técnicas
tradicionais, como o óleo, a gravura, o desenho, foram
a base das representações de si. Hoje ele depende das
novas tecnologias que, no mundo dos dispositivos, estão
ao nosso alcance mais simples.
Não se pode dizer que a invenção da fotografia
digital tenha intensificado apenas quantitativamente a
arte de autorretratar-se. Selfie não é fotografia pura e
simplesmente, não é autorretrato, como os outros. A
selfie põe em questão uma diferença qualitativa. Ela diz
respeito a um fenômeno social relacionado com a
mediação da própria imagem pelas tecnologias, em
específico, o telefone celular. De certo modo, o aparelho
celular constitui, hoje, tanto a democratização quanto
a banalização da máquina de fotografar; sobretudo, do
gesto de fotografar.
O celular tornou-se, além de tudo o que ele já era,
enquanto meio de comunicação e de subjetivação, um
espelho. Nosso rosto é o que jamais veremos senão
por meio do espelho. Mas é o rosto do outro que é nosso
primeiro espelho. O conhecimento de nosso próprio rosto
surge muito depois do encontro com o rosto do outro.
Em nossa época, contudo, cada um compraz-se mais
com o próprio rosto do que com o alheio. O espelho,
em seu sentido técnico, apenas nos dá a dimensão da
imagem do que somos, não do que podemos ser. Ora,
no tempo das novas tecnologias que tanto democratizam
como banalizam a maior parte de nossas experiências,
talvez a experiência atual com o rosto seja a de sua
banalização.

B)

C)

D)

E)

O autorretrato é a representação ideológica da
contemporaneidade, refletindo valores e ideais próprios
desse contexto.
As novas tecnologias reconfiguram um novo conceito de
autoimagem, garantindo uma percepção de si mais
próxima do verossímil.
O mundo contemporâneo, em razão da democratização
das novas tecnologias, vê consolidarem-se atitudes de
desprezo e indiferença em relação ao outro e à sua cultura.
O celular, como principal dispositivo das novas
tecnologias, perde, ao longo do tempo, suas funções
prioritárias, resumindo-se a um espelho de representação
social.
A disseminação das novas tecnologias, ao contrário
do autorretrato do passado, democratiza o processo de
consolidação da autoimagem, banalizando esse ato, na
atualidade.

Questão

2

Para a articulista, a selfie
A)

B)

C)

D)

E)

torna-se, no contexto contemporâneo, um mecanismo de
mediação da própria imagem, subvertendo o fato histórico
da percepção e do encontro primeiro com o outro.
é o resultado do desenvolvimento das novas tecnologias,
que garantiram a democratização das informações e a
qualidade da divulgação da autoimagem.
substitui, em todos os aspectos, o autorretrato dos
séculos passados, reproduzindo os mesmos valores
ideológicos propostos anteriormente.
revisita o ato de fotografar-se, assegurando um olhar crítico
e analítico em relação à presença do outro nas relações
sociais.
desconstruiu o conceito de autoimagem, na medida em
que busca um autoconhecimento pautado na validação
do outro.

Questão

3

Constitui uma opinião da articulista a ideia expressa em
A)

B)

C)

D)

TIBURI, Márcia. Culto do espelho - Selfie e narcisismo contemporâneo.
Disponível em: http://revistacult.uol.com.br/ home/2014/11/ culto-doespelho/. Acesso em: 9 mar. 2015.
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1

E)

1

A foto tirada de si mesmo através do celular tornou-se um
ato comum, à medida que houve a democratização do
uso desse aparelho.
O autorretrato sempre foi feito ao longo da história da
humanidade, mas, no passado, as técnicas eram outras
e os instrumentos também.
O primeiro contato do ser humano com ele mesmo ocorre
por meio da visão de si sobre o espelho onde ele vê
refletida a imagem de seu rosto.
A selfie, como representação contemporânea da
autoimagem, a partir do advento das novas tecnologias,
tornou banal a experiência da própria identidade.
O ato de fotografar-se, na atualidade, está diretamente
ligado ao surgimento de modernas tecnologias, ou seja,
mais especificamente ao do telefone móvel.
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Questão

IV.
V.

4

Considerando-se o intertexto que se constrói através da frase
“espelho, espelho meu” (l. 5-6), em uma retomada do conto
clássico “Branca de Neve”, é correto inferir:
A)

B)

C)

D)

E)

A alternativa em que todas as palavras indicadas reiteram
o valor semântico de “próprio” é a

Resgata-se, por meio da memória coletiva, a representação
da necessidade de valorização e louvor à imagem do
próprio eu.
Há uma comparação entre a postura perversa da
personagem que utiliza esse discurso e as pessoas que
praticam a selfie, na atualidade.
Cria-se, através de uma comparação voltada para a
adoração da própria imagem, uma reflexão sobre as
condutas egocêntricas que se banalizam no contexto das
novas tecnologias.
Desenvolve-se uma relação direta entre o espelho,
utilizado em tempos passados, e o celular, usado hoje,
com o objetivo de representar a velocidade do
desenvolvimento tecnológico na contemporaneidade.
Observa-se a intertextualidade como uma forma de
consolidar uma ironia para criticar a postura dos indivíduos
do passado, que valorizavam a autoimagem em
detrimento da presença e das relações interpessoais.

Questão

B)
C)

D)

E)

I, II e IV.

D)

I, IV e V.

E)

I, II, III e V.

A)

O termo coesivo “como”, em “como quem porta um
espelho” (l. 4), apresenta um valor semântico voltado
para a ideia de referência situacional, e em “como
banalizam a maior parte de nossas experiências” (l. 40),
outro, relacionado com uma comparação.

B)

O conector “que”, em “que não existe no mundo ninguém
mais bonito” (l. 7), introduz um complemento verbal
verbal oracional, constatando a percepção egocêntrica do
sujeito pós-moderno.

C)

O advérbio “mais”, em “mais bonito” (l. 7), ao generalizar
quantitativamente o adjetivo “bonito”, traz uma comparação
por semelhança, através do conectivo “do que” (l. 7-8).

D)

O vocábulo “sobretudo” (l. 27) garante a progressão
temática por meio de uma ideia de exemplificação.

E)

O conectivo “contudo” (l. 35) relaciona declarações
divergentes, que evidenciam o discurso contraditório da
própria articulista.

A formas verbais presentes nas frases “O autorretrato
foi prática comum na história da pintura e da fotografia.”
(l. 9-10) e “Hoje em dia ele, é hábito” (l. 10) caracterizam,
respectivamente, o pretérito mais que perfeito e o
presente, reiterados por meio dos adjuntos adverbiais “na
história da pintura e da fotografia” e “Hoje”.

B)

A partícula “se”, presente em “autorretratar-se” (l. 12),
apresenta-se com valor reflexivo, redundando a própria
forma verbal com que está relacionada e construindo,
assim, um pleonasmo.

C)

O termo preposicionado “da própria imagem” (l. 24)
qualifica o termo “mediação” (l. 24), modificando-o por
meio de uma especificação, que retoma o conceito da
própria “selfie”.

D)

A expressão “um espelho” (l. 30-31) é um complemento
da forma verbal “tornou-se” (l. 29), evidenciando a
principal função do celular na atualidade.

E)

O advérbio “talvez” (l. 41) conduz toda a estrutura em que
está inserido ao modo verbal indicativo, que diz respeito
ao discurso da dúvida e incerteza.

7
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9

A)

6

“selfie” (l. 2)
“autorretrato” (l. 2)
“celular” (l. 11)

8

Sobre os elementos morfossintáticos presentes no texto, é
correto afirmar:

No primeiro parágrafo, o termo “próprio”, em “próprio rosto”
(l. 5), por sua relação semântica no contexto em que está
inserido, reitera, no desenvolvimento do texto, o vocábulo
indicado em
I.
II.
III.

II e V.

C)

Questão

abandona-se e de seu semelhante.
observa-se e do desconhecido.
identifica-se e do próximo.
sensibiliza-se e do outro.
deleita-se e de outrem.

Questão

B)

5

No fragmento “Em nossa época, contudo, cada um compraz-se
mais com o próprio rosto do que com o alheio.” (l. 35-36), as
palavras em negrito podem ser substituídas, sem prejuízo de
sentido, respectivamente, por
A)
B)
C)
D)
E)

I e III.

Em relação aos aspectos coesivos que garantem a progressão
do texto, está correto o que se afirma em

uma crônica, cujo autor narra fatos cotidianos e busca
argumentos para defender uma tese.
um editorial, já que reproduz um discurso coletivo,
representante de uma instituição específica.
uma resenha crítica, consistindo em um resumo
comentado e opinativo sobre determinado comportamento
social.
uma reportagem sobre um tema acadêmico, que
apresenta conceitos e desenvolve ideias relacionadas
com estudos científicos.
um artigo de opinião, defendendo uma tese por meio de
argumentos pessoais pautados em contextualizações,
comparações, análises, exemplificações.

Questão

A)

Questão

Quanto ao gênero do texto em destaque, é correto afirmar que
se classifica como
A)

“autoimagem” (l. 13)
“fotografia” (l. 20)

2
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Questão

D)

10

O uso das aspas na expressão “ ‘eu’ ” (l. 8) tem com função
A)
B)
C)
D)
E)

ironizar o modo pretensioso de expressar-se de algumas
pessoas.
deslocar o valor semântico do vocábulo para outro de
cunho associativo.
diferenciar a fala da locutora da voz do enunciador do
discurso apresentado.
assinalar uma palavra que, no contexto, assume a
possibilidade de dupla leitura.
evidenciar uma ideologia com a qual a locutora concorda,
reiterando sua própria tese.

Questões

E)

Questões

11 e 12
5

10

15

ALPINO FILHO, Alberto. Pau de selfie. Disponível em: <https://media.
zenfs.com/en/homerun/wp_tumblr_migration_provider_889/c439d1
bcc1a0268c681a382816d66250>. Acesso em: 5 mar. 2015.

20

11

A principal crítica da charge está voltada para
A)
B)
C)
D)
E)

a superficialidade das relações sociais antigamente.
o interesse imediatista dos indivíduos no cotidiano
pós-moderno.
a valorização da solidão em detrimento da interação entre
pessoas no dia a dia.
o isolamento e individualismo dos seres humanos no
contexto das novas tecnologias.
a dependência tecnológica e a intolerância a diálogos
diretos diante do advento das redes sociais.

Questão

25

30

12

B)

C)

A oração “quando a gente tinha que pedir a outras
pessoas” complementa o sentido da forma verbal
“Lembra”, contextualizado uma referência temporal no
passado.
A expressão “a gente” evidencia uma transgressão
gramatical considerada uma variação diastrática, visto que
explicita a classe social a que pertencem as personagens.
A forma verbal “tinha que pedir” é um tempo composto que
corresponde a uma ação mais antiga que a outra
também usada pelo único indivíduo que se pronuncia
nessa charge.
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Stephen Hawking vive em um tempo fora
do tempo. Segundo ele, o tempo real, esse
que marcamos no relógio e que impede
eventos de ocorrer simultaneamente, é uma
abstração, uma invenção psicológica. Para ele, o que
interessa é o que chama de “tempo imaginário”,
inexistente para os padrões humanos, quando a mais
ínfima fração de segundo e bilhões de anos são a mesma
coisa diante da eternidade. Tudo o que existe no universo
está submetido às mesmas leis que regem o cosmo.
Com essa premissa, em 1988, o cientista publicou o
livro Uma breve história do tempo e conseguiu a proeza
de vender mais de 10 milhões de exemplares ao redor
do mundo. Fez a ciência se aproximar do leigo.
As preocupações e motivações de Stephen
Hawking sempre foram de natureza existencial. Por isso,
desde criança, mostrou um interesse peculiar por temas
como “por que estamos aqui, como e de onde viemos e
para onde vamos”. “Eu queria sondar as profundezas do
universo”, escreveu certa vez. Recentemente, ele lançou
a autobiografia Minha breve história, que aborda apenas
alguns aspectos de sua vida.
De acordo com Gleiser, Hawking tem uma
importância para a humanidade que vai além da ciência.
“Ele inspira milhões de pessoas, aproximando-as do
imaginário científico. Hawking tornou-se uma figura
meio mítica, um cérebro aprisionado em um corpo quase
morto, uma espécie de ponte entre nossa realidade e
as ideias mais avançadas da cosmologia e da astrofísica.
Como ele mesmo disse, “onde há vida, há esperança”,
declara.

DUARTE, Maurício. Na contramão das probabilidades. Disponível
em:<http://www.revistadacultura.com.br/revistadacultura/detalhe/15-0106/Na_contram%C3%A3o_dasprobabilidades.aspx >. Acesso em: 9 mar.
2015.

A análise dos aspectos linguísticos e de seus efeitos de
sentido está correta em
A)

13 e 14

TEXTO:

TEXTO:

Questão

O pronome demonstrativo “aquilo” traz, no contexto, uma
referência exofórica, na medida em que retoma a ideia da
própria máquina fotográfica de outrora, trazendo-a para a
atualidade.
A oração “pra tirar nossas fotos”, a partir da linguagem
coloquial, constitui uma circunstância de causa, pondo
em destaque o motivo pelo qual essas pessoas faziam
amizades em épocas anteriores.

Questão

13

Considerando-se os aspectos temáticos do texto, é correto
afirmar:
A)

B)

C)

3

A compreensão da obra completa do autor retratado é a
possibilidade que se tem, hoje, de diferenciar e equalizar
a duração do tempo.
A teoria do pesquisador em destaque defende uma ideia
de tempo pautada na abstração, o qual só pode ser
compreendido por meio de aspectos psicológicos.
A venda da tiragem de Uma breve história do tempo deixa
subentendido que a humanidade passou a aceitar e a
aplicar em conhecimentos cotidianos a teoria do autor.
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D)

E)

As motivações de Hawking são de ordem existencial e,
sendo assim, sua teoria sobre o tempo imaginário foge
da lógica das demais por não apresentar respaldo
científico.
A história de vida de Stephen Hawking acaba contribuindo
para a popularização da ciência, na medida em que as
pessoas desenvolvem uma empatia pela figura desse
cientista.

Questão

Questão

Para o articulista, O Cortiço
A)

B)

14

A análise dos elementos estilísticos e/ou morfossintáticos do
texto está correta em
A)

B)

C)

D)

E)

C)

A expressão “em um tempo fora do tempo” (l. 1-2)
completa o sentido da forma verbal “vive” (l. 1) e traz, em
sua conotação, uma antítese.
O conector “Segundo” (l. 2), evidenciando a polifonia
presente no contexto, introduz desdobramentos do que já
foi apresentado, a partir de uma ideia equivalente à da
expressão “De acordo com” (l. 23).
O pronome demonstrativo “esse” (l. 2) retoma, na
linearidade discursiva, a segunda ocorrência da palavra
“tempo”, na expressão “um tempo fora do tempo” (l. 1-2).
O termo “mais” (l. 29) é um pronome indefinido que
generaliza a quantidade de pesquisas na área da
cosmologia e astrofísica.
O uso das aspas, em todas as ocorrências do desenvolvimento
textual, apresenta a mesma intencionalidade discursiva.

Questões

D)

E)

10

15

20

25

A)

B)
C)
D)

O que faz O cortiço especial, do ponto de vista
econômico, é justamente a demonstração daquilo que
Marx chamou de “lenda” e de “pecado original” do
capitalismo: ao descrever o surgimento de capitalistas
e de um proletariado explorado, o romance acaba
revelando uma sucessão de “crimes” que Romão e, por
extensão, o agente capitalista cometem, bem como a
relação entre acumulação e extração de riquezas da
natureza. Os suores de Romão e Bertoleza estão
presentes nos primeiros estágios de acumulação.
Bertoleza continuará “suando” até o fim do romance, ao
passo que Romão se livrara, progressivamente, do
trabalho braçal. Não é o suor, portanto, conta-nos Aluísio,
que faz o capitalista, mas os crimes que a riqueza
permitirá, por meio da ideologia, esconder.
É esse o processo que cria o capitalista Romão e,
por consequência, seus assalariados. Romão não tem
escravos, e não os compra com o que acumula — assim,
mostra-se sensível ao futuro da sociedade brasileira, não
se amarrando a sinais de status do passado que não
tivessem futuro. Quanto a Bertoleza, desde o começo,
sabemos da grande fraude que significou sua alforria;
ela, porém, a ignora. Para o leitor, é a prova viva do
“pecado original” de Romão, que não precisa aparecer
muito ao longo do romance para que essa tensão
permaneça.
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16

Embora o texto apresente uma linguagem predominantemente
denotativa, há um exemplo de metonímia em

15 e 16

SEREZA, Haroldo Ceravolo. O Cortiço, romance econômico.
p. 190-191. Disponível em: <http://novosestudos.uol.com.br//v1/files/
uploads/contents/content_1560/file_1560.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2015.

ilustra, com clareza, aspectos temáticos da tese de Marx,
na medida em que investiga literariamente personagens
que acumulam bens por meio da exploração do trabalho
braçal de outros.
representa a teoria de Marx através da constatação da
forma como Romão descarta a possibilidade de adquirir
escravos em um contexto em que o Brasil ainda era
escravagista.
pode ser comparado à obra Manifesto Comunista, de Karl
Marx, por meio da concepção do romance-tese, que tem
como principal objetivo denunciar as mazelas sociais.
é uma obra naturalista que reitera a concepção da origem
capitalista por meio da defesa da ideia do homem como
produto do meio.
revisita o conceito capitalista proposto por Marx a partir
da comparação entre a acumulação de bens de Romão
e de Bertoleza.

Questão

TEXTO:

5

15

E)

“o romance acaba revelando uma sucessão de ‘crimes’
que Romão e, por extensão, o agente capitalista
cometem” (l. 5-7).
“Os suores de Romão e Bertoleza estão presentes nos
primeiros estágios de acumulação.” (l. 9-10).
“Romão não tem escravos, e não os compra com o que
acumula” (l. 17-18).
“mostra-se sensível ao futuro da sociedade brasileira”
(l. 19).
“sabemos da grande fraude que significou sua alforria”
(l. 22).

Questões

17 e 18

TEXTO:
O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim:
esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e
depois desinquieta. O que ela quer da gente é
coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo
a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria,
e inda mais alegre ainda no meio da tristeza! Só
assim de repente, na horinha em que se quer,
de propósito — por coragem. Será? Era o que eu às
vezes achava.
ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro:
Nova Aguilar, 1994. p. 449.
Questão

17

O texto em destaque é um fragmento da obra Grande Sertão:
veredas, do escritor modernista Guimarães Rosa.
Segundo as reflexões do sujeito narrador Riobaldo, a vida pode
ser vista como
A)

B)

4

o trânsito da existência, marcada pela mistura instável de
experiências ambivalentes, que exigem a coragem do
ser humano.
a ambiguidade de vivências que, em vez de gerar a
alegria, reforçam a tristeza e a insegurança nas tomadas
de decisões.
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C)
D)
E)

uma grande dúvida sobre o que realmente é importante
e essencial para a felicidade e satisfação do homem.
uma prova única capaz de transformar o viver das
pessoas na concretização do desejo de felicidade.
um repertório existencial de reflexões que garantem todas
as sensações positivas para o indivíduo.

Questão

Questão

20

18

Analisando-se a linguagem utilizada no texto de Guimarães
Rosa, é correto afirmar que
A)

valoriza a oralidade em detrimento da variação escrita,
caracterizando a personagem que fala como um indivíduo
com dificuldades para filosofar sobre as coisas da vida.

B)

se reproduz uma forma de expressão própria dos
escritores nordestinos da modernidade, valorizando o
sotaque de uma classe social.

C)

retoma variantes dialetais e diastráticas desconectadas
das personagens, de forma que desconstrói o linguajar
do homem sertanejo.

D)

apresenta uma estrutura linguística própria de variações
diacrônicas da norma culta, resgatando expressões tidas
como em desuso.

E)

VELÁSQUEZ, Diego. Autorretrato. 1642. 1 original de arte, óleo sobre
tela, 103,5 x 82,5 cm. Galeria Uffizi (Florencia). Disponível em: <https://
www.google.com.br/search?q=auto+retrato+de+diego+velazquez&biw=
1280&bih=626&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=MqlpVYilAs
TAggTg4oDgCQ&ved=0CB8QsAQ>. Acesso em: 9 mar. 2015.

A análise dos elementos visuais da tela permite inferir:
A)

referenda, por meio de neologismos lexicais e morfossintáticos,
a maneira e o ritmo do falar sertanejo.

Questão

B)

19
Autorretrato

C)

Magro, de olhos azuis, carão moreno,
Bem servido de pés, meão na altura,
Triste de facha, o mesmo de figura,
Nariz alto no meio, e não pequeno;
Incapaz de assistir num só terreno,
Mais propenso ao furor do que à ternura;
Bebendo em níveas mãos, por taça escura,
De zelos infernais letal veneno;
Devoto incensador de mil deidades
(Digo, de moças mil) num só momento,
E somente no altar amando os frades,

D)

E)

Essa autoimagem, assim como as selfies contemporâneas,
evidencia a subjetivação fragmentada e forjada do artista
barroco.
A aparência e a indumentária masculina, nessa pintura,
revelam uma concepção teocêntrica, própria do contexto
artístico da época.
Diego Valázquez reproduz, por meio de sua postura e
vestimentas, valores aristocráticos e representativos da
ideia de poder e soberania.
A tela em destaque sugere a forma como o próprio pintor
se via, desconstruindo o discurso oriundo do Classicismo
de que a arte era a expressão do belo.
Os autorretratos, no cenário cultural da segunda metade
do século XVII e início do posterior, transmitem
inevitavelmente o pessimismo, a melancolia e a
fragilidade da fidalguia.

Eis Bocage em quem luz algum talento;
Saíram dele mesmo estas verdades,
Num dia em que se achou mais pachorrento.
BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du. Autorretrato. Poesias de Bocage.
4. ed. Lisboa: Comunicação, 1992. Disponível em: <http://cvc.institutocamoes.pt/poema semana/18/retratos2.html> . Acesso em: 2 mar. 2015.

* * *

Em seu autorretrato, o eu poético se percebe como um homem
A)

boêmio e sedutor, de porte mediano, embora haja aparente
tristeza em seu perfil.

B)

pacífico e sentimental, apesar de o seu físico levar a se
pressupor o contrário.

C)

rejeitado pelo gosto popular e que incomoda, com suas
feições e posturas, as moças mais pacatas.

D)

distante da fé cristã e mergulhado no pessimismo próprio
da boemia e do mal-estar do contexto de sua enunciação.

E)

oscilante na concepção de seu próprio eu, considerando-se
belo e simpático em alguns momentos e desagradável
e hostil em outros.
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Redação
INSTRUÇÕES:
• Escreva sua Redação no espaço reservado ao rascunho.
• Transcreva seu texto na Folha de Redação, com caneta de tinta azul ou preta, usando de 25 (vinte e cinco) a
30 (trinta) linhas.
• Caso utilize letra de imprensa, faça distinção entre maiúsculas e minúsculas.
• É obrigatório o uso do título.
Será anulada a Redação
— redigida fora do tema e tipo propostos;
— apresentada em forma de verso;
— assinada fora do campo apropriado;
— escrita a lápis ou de forma ilegível;
— constituída apenas da transcrição “ipsis litteris” (total) dos textos da prova.

Textos Motivadores
I.

A questão também é polêmica do ponto de vista do professor. As câmeras são aliadas na hora de garantir a disciplina e
podem até funcionar como ferramenta de aprimoramento profissional. Com elas, o docente passa a ter a possibilidade de rever
suas aulas e descobrir como melhorar. O equipamento de vigilância, porém, pode prejudicar a espontaneidade na relação com
o aluno ou na utilização de métodos alternativos de ensino, como brincadeiras, por exemplo. Esse terceiro elemento no ambiente
sempre vai causar apreensão e inibir discussões sobre assuntos polêmicos e necessários, como drogas e discriminação,
exemplifica Silvia Bárbara, diretora da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, há mais de três décadas no magistério.
A autoridade do docente para administrar os conflitos dos seus alunos também fica em xeque, pois esse papel é transferido para
um árbitro que vai decidir com base nas filmagens.
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(MARTINO, Natália ; MENEZES, Tâmara. Câmera na sala de aula: isso é bom? Iniciativa de escola paulistana causa polêmica e abre debate sobre as
necessidades e as consequências da vigilância eletrônica. Disponível em: < http://www.istoe.com.br/reportagens/241545_CAMERA+NA+ SALA+
DE+AULA+ ISSO+E +BOM>. Acesso em : 27 abr. 2015.)

II.
Várias táticas se propõem a escorar as ameaçadas pilastras escolares para conter esse “flagelo de época” que as está
corroendo. Uma delas é especialmente interessante por constituir um sintoma das transformações que estamos vivendo: trata-se
dos projetos de instalação de câmeras de segurança nos estabelecimentos educacionais.
Apesar de eventual semelhança entre a velha masmorra e a prisão moderna baseada nesse inovador mecanismo que
permitia “ver sem parar”, na realidade se trata de duas tecnologias distintas: das três funções ostentadas pela instituição
medieval — trancar, privar de luz e esconder — só se conserva a primeira. “A plena luz e o olhar de um vigia captam melhor que a
sombra, que finalmente protegia”, adverte Foucault, para concluir assim a comparação: “A visibilidade é uma armadilha”.
Em vez de subsidiar a disciplina escolar por meio de uma vigilância centralizada — ou melhor: além de tentar cumprir essa
meta cada vez mais quimérica —, os novos sistemas apontam de modo prioritário para algo bem mais contemporâneo: o controle
da insegurança.
(SIBILIA, Paula. Armadilha da visibilidade. O controle da insegurança. Disponível em: < http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/3176,1.shl>.
Acesso em: 30 mar. 2015. Adaptado.)

Após a leitura dos textos motivadores e de sua análise a respeito dos posicionamentos apresentados, produza uma dissertação
argumentativa, usando a língua culta padrão, sobre a polêmica proposta de instalação de câmeras de segurança nos
estabelecimentos educacionais, assumindo uma posição a favor de tal ideia ou contra ela, desde que alinhe argumentos
convincentes que sustentem suas afirmativas.
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Língua Estrangeira — Inglês
Questões de 21 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questões de

21 a 26

TEXTO:
Stephanie Kwolek
The lifesaving inventor of Kevlar

On the long list of happy accidents in science, some discoveries prove to be more monumental than others.
Stephanie Kwolek’s was one of them. In the mid-1960s, Kwolek, who died June 18 at 90, was working at DuPont—a rare
exception in the male-dominated world of chemistry—looking for a new synthetic fiber to use in tires. As she toiled in the
lab, she noticed that one mixture of a polymer and a solvent looked different from the rest. Instead of assuming she’d
5 made a mistake, she was curious and followed up on her observation. When her formula was spun into fiber, it proved to
be five times as strong as steel. DuPont called it Kevlar.
Kevlar is famous for its protective powers, and thanks to its application in bulletproof vests and body armor (helmets,
ballistic facemasks, etc), it has saved countless lives. But that’s not the only reason it landed Kwolek in the National
Inventors Hall of Fame. The Kevlar gloves Kwolek wears in the photo above, for example, help workers avoid cuts. Kevlar
10 has also been used to strengthen items from boats and baseball bats to shoelaces and cell phones. And in a nice
full-circle twist, it’s used in tires too.

ROTHMAN, Lily. Time, Jul 7-14, 2014. p.14.
Processo Seletivo 2015.2 - UEFS 1
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Questão

21

Questão

26

“Instead of assuming she’d made a mistake” (l. 4-5)

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).
About Kevlar, it’s correct to say:

The’ d in this sentence is the contraction of

(
(
(
(

A)
B)
C)
D)
E)

)
)
)
)

It’s a natural fiber.
It’s a high-strength material.
It was discovered by chance.
It provides protection against different kinds of danger.

The correct sequence, from top to bottom, is
A)
B)
C)
D)
E)

T
F
F
T
T

Questão

T
T
T
F
F

T
T
T
F
F

did.
had.
could.
would.
should.

Questões de

T
T
F
F
T

27 a 31

TEXTO:
Fooling with Mother Nature

22

About Stephanie Kwolek, it’s correct to say:
A)
B)
C)
D)
E)

She lived to be ninety.
Her Kevlar fiber has had minor impact on safety goods.
She couldn’t test any object made from Kevlar during her
lifetime.
Her discoveries have not been given the due importance
by scientists.
She was one of the great majority of women who work in
the chemistry field.

Questão

Here comes the sun: How best to deal with
climate change.

The shock of superstorm Sandy last year got a lot
of people wondering about better ways to deal with the
weather — perhaps even how to change it. John Latham,
a climate scientist based in Colorado, has been
5 proposing ways to do that for more than two decades.
His studies show that it should be possible to spray fine
particles of sea water into clouds, increasing their ability
to reflect sunlight and thus reduce temperatures below.
Latham argues that global warming is leading to
10 “irreversible and possibly catastrophic consequences”
and that the major polluting countries appear unwilling
to take dramatic action.
But Latham claims his cloud-seeding techniques
would help to hold Earth’s temperature constant “until a
15 clean form of energy is developed to take over from oil,
gas, and coal.” He says, quite optimistically, that they
could keep the planet’s temperature stable for “perhaps
50 years.” If true, that would be a welcome breather from
impending doom. But what’s missing is money to fund
20 large-scale experiments — and perhaps for a reason.
One thing we should know by now about our climate is
that when you fix one problem, you may create another.

23

Considering its lifesaving properties, Kevlar has been
effectively used in ____________
The only alternative that does not complete this blank correctly
is
A)
B)
C)
D)
E)

sports shoes which reduce impact stress on joints.
various forms of protective head coverings.
materials that stop bullets from passing through.
articles of clothing designed to protect people’s hands.
especial uniforms for soldiers’ protection in dangerous
situations.

Questão

24

The reason why the products on the left benefit from Kevlar is
correctly stated in alternative
A)
B)
C)
D)
E)

cookware – Teflon has proved to be worse.
oven mitts – Kevlar lets the heat reach your hands.
boats – the Kevlar fiber is heavier than traditional materials.
wind turbines – Kevlar is more suitable for building lighter
blades.
tennis rackets – strings made with Kevlar become more
stretchable.

Questão

DICKEY, Christopher . BIG THINK: Around the world in six ideas.
Newsweek, March 25, 2013, p. 9.

25

Questão

The word or expression on the left has not been correctly
defined in
A)
B)
C)
D)
E)

Considering what the text says about John Latham, it’s correct
to say:

“looking for” (l. 3) — searching for.
“toiled” (l. 3) — worked hard.
“Instead of” (l. 4) — In spite of.
“thanks to”(l. 7) — due to.
“countless” (l. 8) —– innumerable.
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Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

( ) John Latham proposes to battle climate change.
( ) He has been working with weather-related issues over
twenty years.

10
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( ) He doesn’t think that global warming poses a real threat
to the environment.

Questões de

TEXTO:

( ) He’s aware that most polluting countries do not seem to
be worried about solving the problem of global warming.

Nowhere to hide
How retailers can find — and up-sell — you in the aisles

The correct sequence, from top to bottom, is
A)

TTTT

B)

FFTF

C)

FTFF

D)

TFTT

E)

TTFT

Questão

5

28

Latham’s proposed cloud-seeding technique would
A)

increase the temperatures on Earth.

B)

be a way to slow down global warming.

C)

be unable to stabilize Earth’s temperature.

D)

definitely solve the problem of global warming.

E)

be too complex to be funded by the scientific community.

Questão

10

15

29

The author of this text, Christopher Dickey,
A)

argues that spraying the clouds with sea water would
destroy the planet’s fragile ecosystem.

B)

warns about possible adverse effects of man’s
interference with the environment.

C)

believes that actions to fight climate change are easy to
be implemented.

D)

is quite optimistic about the future of studies involving
climate change.

E)

thinks that Latham’s cloud-seeding technique is doomed

20

25

30

to failure.
Questão

30

“that would be a welcome breather from impending doom.”
(l. 18-19)

35

A suitable translation of this sentence into Portuguese is
A)

seria uma boa noticia no meio de tantos infortúnios.

B)

seria uma tentativa válida para evitar uma grande tragédia.

C)

seria uma trégua bem-vinda em face de um aquecimento
crescente.

D)

seria uma descoberta bem-vinda apesar do pessimismo
reinante.

E)

seria uma pausa bem-vinda diante de um desastre
iminente.

Questão

Considering language use in the text, it’s correct to say:
A)

The adjective “better” (l. 2) is in the superlative degree.

B)

The verb form “show” (l. 6) describes a future action.

C)

The word “thus” (l. 8) expresses manner.

D)

The word “that” (l. 9) is functioning as a relative pronoun.

E)

The modal “may” (l. 22) expresses certainty.

Thanks to GPS, the apps on your phone have long
been able to determine your general location. But what
if they could do so with enough precision that a
supermarket, say, could tempt you with digital coupons
depending on whether you were hovering near the white
bread or bagels?
It may sound far-fetched, but there’s a good chance
the technology is already built into your iPhone or Android
device. All it takes for retailers to tap into it are small,
inexpensive transmitters called beacons. Here’s how it
works: using Bluetooth technology, handsets can
pinpoint their position to within as little as 2 cm by receiving
signals from the beacons stores install. Apple’s version
of the concept is called iBeacon; it’s in use at its own
stores and is being tested by Macy’s, American Eagle,
Safeway, the National Football League and Major League
Baseball.
Companies can then use your location to pelt you
with special offers or simply monitor your movements.
But just as with GPS, they won’t see you unless you’ve
installed their apps and granted them access. By melding
your physical position with facts they’ve already collected
about you from rewards programs, brick-and-mortar
businesses can finally get the potentially profitable insight
into your shopping habits that online merchants now take
for granted.
The possibilities go beyond coupons. PayPal is
readying a beacon that will let consumers pay for goods
without swiping a card or removing a phone from their
pocket. Dough Thompson of industry site Beek.net
predicts the technology will become an everyday reality
by year’s end. But don’t look for stores or venues to call
attention to the devices. “People won’t know theses
beacons are there,” he says. “They’ll just know their app
has suddenly become smarter.”
Four Ways Beacons Could Change Shopping and
Leisure

1.

LINE HINTS AT BALLPARKS OR STADIUMS
When you step away to buy a hot dog, an app directs you
to the closest concession stand with the shortest line.

2.

INSTANT COUPONS IN DEPARTMENT STORES
Linger in the jewelry department without buying anything
and a coupon will pop up on your phone.

3.

MORE CONTEXT AT MUSEUMS AND GALLERIES
An app tells you historical information about each piece
of art as you walk through the room.

4.

REMINDERS AT GROCERY STORES
An app reminds you of each item on your list when you’re
in the right aisle to pick it up.

31
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MCCRACKEN, Harry. Time, Mar 31, 2014, p.12.

“brick-and-mortar businesses” (l. 23-24): traditional
businesses that do not operate on the Internet.

11
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Questão

The correct sequence, from top to bottom, is

32

A)
B)
C)

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).
It’s stated in the text:
( ) Nowadays, technology enables retailers to discover exactly
where shoppers are.
( ) Companies use a kind of software that allows customers´
smartphones to transmit a location signal to them.
( ) A good thing about the beacon technology is that stores
don’t need to use any special device to find customers.
( ) By gaining access to customers’ physical locations as well
as their shopping habits, brick-and-mortar businesses aim
to increase their profits.

Questão

FTFT
FFTF
TTFF

Questão

A)
B)
C)
D)
E)

D) T T F T
E) T T T T

38

The verb “say” (l. 4) could be replaced by

33

even if you’re unwilling to accept that.
even if you haven’t installed their applications.
provided that you give them permission to do so.
wherever you go independently of your agreement.
whenever they want, as they face no restrictions on doing
that.

Questão

37

persuade a customer who is already buying something to
buy more.
persuade customers to stay in a place longer than they
intended.
make someone pay more money than is reasonable.
expose customers only to high-priced products.
overcharge customers for goods or services.

Questão

Retailers can monitor you
A)
B)
C)
D)
E)

D) T F F T
E) T T T T

The word “up-sell” (subtitle) should be understood as

The correct sequence, from top to bottom, is
A)
B)
C)

TFTF
FFTF
TTFT

A)

tell.

D) for one thing.

B)

likely.

E) for example.

C)

though.

Questão

39

The conjunction in bold expresses what is stated on the right
in alternative

34

A)

“whether you were hovering near the white bread or
bagels?” (l. 5-6) — addition.

B)

“how it works” (l. 10-11) – cause.

About the beacons, the author of the text says that they

C)

“unless you’ve installed their apps” (l. 20-21) —– condition.

A)
B)
C)
D)
E)

D)

“By melding your physical position with facts” (l. 21-22) —
concession.

E)

“But don’t look for stores” (l. 32) — choice.

cannot be hidden from shoppers’ view.
will become commonplace within a year.
must be clearly visible to passing shoppers.
will be immediately spotted by customers.
have to be put both inside and outside the stores.

Questão

Questão

40

35

Among the different ways beacon software could influence
customers’ habits, the only one not mentioned in the text is by
A)
B)

providing you with information about works of art.
showing the way to the nearest and best place to get a
snack.
C) signaling you to make you remember items on your
shopping list.
D) sending coupons which entitle you to considerable
discounts on any merchandise.
E) displaying coupons for the section of the store you happen
to be passing at the moment.
Questão 36
Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

Disponível em: <www.cartoonstock.com>. Acesso em:

The text has answers to the following questions:

The patient in this cartoon

( ) What do retailers need so as to track customers’
purchases?
( ) How can brick-and-mortar businesses profit from the use
of beacon software?
( ) Why won’t it be possible for consumers to use their credit
cards when paying for goods in this kind of transaction?
( ) What makes brick-and-mortar businesses different from
online merchants?

A)

argues that people do not usually use online consultations.

B)

admits that online consultation might be very dangerous.

C)

affirms that everyone should see the doctor in person.

D)

is saying that online doctors cannot provide proper
diagnosis.

E)

seems to treat the Internet as the preference source when
searching for information on health problems.
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Língua Estrangeira — Francês
Questões de 21 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questões de

40 compliqué que ça. Il y a un lien direct avec les hippies.
Quand les mouvements contestataires qui voulaient
construire une nouvelle société se sont effondrés dans
les années 1970, il y a eu un vrai transfert vers
l’informatique, avec l’idée de créer un espace à part.
45 Dans mon roman LaThéorie de la tartine, je cite la
déclaration d’indépendance du cyberespace qui date de
1996. Sauf qu’évidemment, toute contre-culture est
toujours récupérée par le système, et que la logique
libérale a fini par l’emporter.

21 a 27

TEXTO:

Titiou Lecoq : “En moins de dix ans, Internet est passé à
l’âge adulte”

5

10

15

20

25

30

35

TITIOU Lecoq: Balzac chez YouPorn. Le Point. Disponível em :<http://
www.lepoint.fr/livres/titiou-lecoq-balzac-chez-youporn-20-0320152015-1914309_37.php>. Acesso em: 15 abr. 2015. Adaptado.

Titiou Lecoq signe avec La Théorie de la tartine,
une formidable comédie humaine 2.0 qui montre
comment Internet a bousculé nos vies, du bureau à la
chambre à coucher.
Elle connaît le sujet par coeur. Administratrice du
blog Girls and Geeks depuis 2008, journaliste pour Slate
et auteur (avec Diane Lisarelli) d’une Encyclopédie de la
web culture, la trentenaire Titiou Lecoq, à l’image de
ses personnages, a cru qu’un autre monde était possible
sur Internet, avant de découvrir que sa cour de récréation
virtuelle s’était transformée “en une immense firme
privée”. Le Web potache des débuts est passé à l’âge
adulte. Le Far West des inadaptés sociaux a cédé la
place à un Texas du Big Data, ce “pétrole moderne” objet
de toutes les convoitises. Explications.
Le Point.fr: Pourquoi votre fresque sur la
génération internet commence-t-elle en 2006?
Titiou Lecoq: On peut se dire que 2006, c’était il
n’y a pas si longtemps. En fait, tout a changé en moins
de dix ans. 2006, c’est la dernière année où l’on n’a pas
Internet sur nos téléphones portables, car Steve Jobs
présente l’iPhone en janvier 2007. C’est le moment où
le Web s’apprête à fusionner avec le réel, alors qu’avant,
c’étaient deux espaces très distincts. Et puis, en 2006,
les medias traditionnels étaient encore très en retard.
Le Point.fr: Ce retard était-il une exception
culturelle française?
Titiou Lecoq: La société française, à travers ses
élites, est très conservatrice. Alors qu’Internet est par
définition quelque chose de profondément démocratique,
la parole libre pour tout le monde. Il y a eu une vraie
réticence culturelle en France par rapport au Web, qui
est d’ailleurs toujours prégnante chez les politiques et
certains intellectuels.
Le Point.fr: Vous décrivez la jeunesse d’Internet
comme une véritable utopie. N’est-ce pas une vision
idéalisée?
Titiou Lecoq: On dit souvent qu’Internet est un
produit de l’armée américaine, mais c’est beaucoup plus

Processo Seletivo 2015.2 - UEFS 1

“potache” (l. 12): imaturo.
“s’apprête à” (l. 23): se prepara para.
“prégnante” (l. 33): relevante.
“se sont effondrés” (l. 42): cairam.
“emporter” (l. 49): ganhar; vencer.
Questão

21

D’après le texte, Titiou Lecoq
A)
B)
C)
D)
E)

est designer dans la société Apple.
est comédienne dans une série web.
est une spécialiste du monde numérique.
a fondé une communauté virtuelle hippie.
administre le site web du Ministère de la Culture.

Questão

22

Selon Titiou Lecoq, Internet
A)
B)
C)
D)
E)

est encore totalement immature.
évolue moins vite que les medias classiques.
est aujourd’hui moins lié au monde réel qu’il y a 10 ans.
est moins dépendant des réalités politiques qu’économiques.
dépend encore des industries traditionnelles, comme les
industries pétrolières et militaires.

Questão

23

“Le Point.fr: Ce retard était-il une exception culturelle
française?” (l. 26-27)
En ce qui concerne les réponses de Titiou Lecoq, on peut
affirmer que, d’après le texte, toutes sont logiques, à l’exception
de celle de l’alternative
A)

Non, c’est la même chose en Amérique.

B)

Oui, mais ce n’est plus vrai aujourd’hui.

C)

Oui, cela est dû à une certaine tradition élitiste.

D)

L’exception culturelle n’existe pas dans une démocratie
comme la France.

E)

Oui, car la liberté est aujourd’hui plus artistique que
culturelle en France.

13
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Questão

La fille d’Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini a
accepté de présider le jury d’Un certain regard, l’une
des sections de la sélection officielle du Festival de
Cannes dont la composition d’une vingtaine de films doit
5 être annoncée, avec celle de la compétition, lors de la
conférence de presse à Paris, jeudi 16 avril, a annoncé
le Festival dans un communiqué.
ème
Lors de ce 68
Festival de Cannes, Isabella
Rossellini participera à l’hommage rendu à sa mère en
10 assistant à la projection de Ingrid Bergman, in Her Own
Wordsþ, un documentaire signé Stig Björkman, projeté
dans le cadre de Cannes Classics. Elle lancera
également son Ingrid Bergman Tribute qui célèbre le
centenaire de la naissance de sa mère: le spectacle,
15 mis en scène par Guido Torlonia et Ludovica Damiani,
mêlera son autobiographie et les lettres de sa
correspondance avec Roberto Rossellini et sera repris
sur de grandes scènes mondiales.
Isabella Rossellini décernera le prix et le palmarès
20 Un certain regard le samedi 23 mai, veille de la clôture
ème
du Festival. Le jury du 68 Festival de Cannes, qui se
déroulera du mercredi 13 au dimanche 24 mai, sera
présidé par les réalisateurs américains Joel et Ethan
Coen.

24

“Sauf qu’évidemment, toute contre-culture est toujours
récupérée par le système, et que la logique libérale a fini par
l’emporter.” (l. 47-49)
L’alternative qui présente une proposition avec le même sens
que la phrase ci-dessus est
A)
B)

La logique du libéralisme culturel est absente d’Internet.
Les logiques libérales précèdent souvent les logiques
culturelles.
Les contre-cultures sont naturellement celles de
mouvements alternatifs.
Les contre-cultures reposent essentiellement sur une
absence de logique propre.
Les mouvements culturels alternatifs n’échappent jamais
à la vision libérale.

C)
D)
E)

Questão

25

L’expression “objet de toutes les convoitises.” (l. 14-15) pourrait
être remplacée par
A)
B)
C)
D)
E)

chose fortement recherchée.
ressource partagée par tous.
objectif global de modernisation.
matière stratégique indispensable.
source de développement économique.

Questão

WARMUTH, Angelika. Cannes 2015: Isabella Rossellini présidera le jury
d’Un certain regard. Le Monde. Disponível em: <http://www. lemonde.fr/
culture/article/2015/04/10/cannes-2015-isabella-rossellini-presidera-lejury-d-un-certain-regard_4613676_3246.html>. Acesso em: 25 abr. 2015.
Adaptado.

26

Dites si les informations sont vraies (V) ou fausses (F).
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

“par cœur” (l. 5) peut être substitué par parfaitement.
“depuis” (l. 6) signifie, en portugais, desde.
“En fait” (l. 19) est synonyme de En réalité.
“alors qu’avant” (l. 23) introduit une conséquence.
“direct” (l. 40), synonyme de clair, ne change pas au féminin
singulier.

“une vingtaine” (l. 4): duas dezenas.
“mêlera” (l. 16): reunirá.
“décernera” (l. 19): atribuirá.
“clôture” (l. 20): término.
“se déroulera” (l. 21-22): acontecerá.

L’alternative qui contient la séquence correcte, de haut en bas,
est
A)
B)
C)

FFFVV
VVVFF
VFVFV

Questão

Questão

D) F V F V F
E) V V V V V

D’après le texte, Isabella Rossellini
A)
B)
C)
D)
E)

27

L’alternative qui contient des synonymes est
A)
B)
C)
D)
E)

“Et puis” (l. 24) – De plus.
“en retard” (l. 25) – en avance.
“profondément” (l. 30) – légèrement.
“souvent” (l. 38) – rarement.
“évidemment” (l. 47) – étonnamment.

Questões de

28

présentera le Festival de Cannes 2015.
choisira les vingt films de la compétition.
participera à un jury en tant que présidente.
annoncera la conférence de presse du festival.
sélectionnera le jury de la section Un certain regard.

Questão

29

Dites si les informations suivantes sont vraies (V) ou fausses
(F).
(
(
(
(
(

28 a 33

TEXTO:

)
)
)
)
)

Une projection sera consacrée à Ingrid Bergman.
Isabella Rossellini présentera son autobiographie.
La mère d’Isabella Rossellini participera à une projection.
Le père d’Isabella Rossellini présentera un documentaire.
Un hommage sera rendu à Ingrid Bergman avec un
documentaire et un spectacle.

L’alternative qui contient la séquence correcte, de haut en bas,
est
Cannes 2015 : Isabella Rossellini présidera le jury d’Un
certain regard
Processo Seletivo 2015.2 - UEFS 1
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A)
B)
C)

VVVVV
VFFFV
VFVFV

Língua Estrangeira Francês

D) F V V V F
E) F V F V F

Questão

30

Le Festival de Cannes 2015 va durer
A)
B)
C)
D)
E)

8 jours.
9 jours.
10 jours.
11 jours.
12 jours.

Questão

10

31

Le pronom “dont” (l. 4) se réfère à

15

A)
B)
C)
D)
E)

20

“le jury” (l. 2).
“l’une des sections” (l. 2-3).
“la sélection officielle” (l. 3).
“Festival de Cannes” (l. 3-4).
“la composition” (l. 4).

Questão

32

L’expression “doit être annoncée” (l. 4-5) exprime
A)
B)
C)
D)
E)

une conséquence.
une opposition.
une prévision.
une certitude.
un but.

Questão

25

33

Identifiez les informations vraies (V) et les fausses (F).

30

(
(
(
(
(

35

)
)
)
)
)

“celle” (l. 5) se réfère à “la composition” (l. 4).
“Lors de” (l. 8) peut être substitué par Durant.
“sa” (l. 9) se réfère à “Isabella Rossellini” (l. 8-9).
“en assistant” (l. 9-10) signifie, en portugais, assistindo.
“également” (l. 13) peut être substitué par aussi.

L’alternative qui contient la séquence correcte, de haut en bas,
est
A)
B)
C)
D)
E)

VV
VF
VF
FV
FV

V
V
F
F
V

Questões de

Nous refusons le chantage à la menace terroriste
érigé en argument d’autorité anti-libertés. Sur un sujet
aussi grave que la définition du point d’équilibre entre
sécurité et liberté, nous refusons la procédure accélérée
au Parlement. Nous refusons que la consultation des
ONG et de la société civile en général soit bâclée, qui
plus est en les convoquant à la toute dernière minute.
Sur des questions aussi vitales pour un régime
démocratique, nous exigeons un débat approfondi, ouvert,
transparent, pluraliste et public.
Nous refusons de légaliser le droit pour les services
secrets de lire tout courriel, d’écouter toute conversation
téléphonique, de lire tout SMS, de mettre tout espace
privé sur écoute. Nous refusons de leur donner la
permission de traquer l’utilisation de toute carte bleue,
de tout téléphone, de tout passe transport, ce qui revient
à une “super-filature” de tout un peuple. A fortiori, nous
refusons que cela soit légal sur toute la population de
France, et nous refusons que des motifs aussi vagues
que “sécurité nationale” suffisent pour le faire.
Nous refusons que disparaisse ainsi la protection
des sources des journalistes, essentielle à la liberté
d’informer et d’être informé. Nous refusons que
disparaisse ainsi le secret professionnel qui protège les
liens entre un citoyen et son avocat. Nous refusons que
disparaisse ainsi la difficulté pour les polices de faire
intrusion dans notre vie privée: car sans cette difficulté,
les libertés d’opinion et d’expression disparaissent,
directement ou par autocensure. Bref, nous faisons nôtre
cette vieille maxime latine, “Quis custodes custodiet?”:
“Qui nous protégera contre ceux qui nous protègent?”.

POLITOLOGUE, Thomas Guénolé; RYZHAKOVA, Katerina. Loi
renseignement: non au Big Brother français! Liberation. Disponível em:
<http://www.liberation.fr/debats/2015/04/13/loi-renseignement-non-aubig-brother-francais_1238574>.Acesso em: 22 abr. 2015. Adaptado.

VV
FV
FV
VF
VF

“bâclée” (l. 11): feita sem cuidado.
“traquer” (l. 20): perseguir.
“carte bleue” (l. 20): cartão de crédito.
“filature” (l. 22): vigia.

34 a 40

TEXTO:

Questão

34

L’appel à se mobiliser dont parle le texte est dirigé contre
A) un projet de loi.
B) un journal politique.
C) un groupe terroriste.
D) une entreprise de télécommunications.
E) une organisation non gouvernementale (ONG).
Questão

Loi renseignement:
non au Big Brother français!

5

Les auteurs du texte refusent

Nous, représentants à divers titres de la société
civile, demandons solennellement au Premier ministre
Manuel Valls de retirer le projet de loi renseignement, et
appelons la société civile française tout entière à se
mobiliser dans ce but.

Processo Seletivo 2015.2 - UEFS 1

35

15

A)

la légalisation des sociétés de renseignement privées.

B)

la privatisation des télécommunications publiques.

C)

l’autorisation de création de medias nationalistes.

D)

la disparition des services de protection juridique.

E)

la généralisation des contrôles administratifs.

Língua Estrangeira Francês

Questão

36

Le groupe fonctionnel “dans ce but” (l. 5) pourrait être remplacé par toutes les expressions indiquées, à l’exception de celle de
l’alternative
A)
B)
C)
D)
E)

autour de cet objectif.
dans cette direction.
sur ce projet.
pour cela.
par ici.

Questão

37

L’antonyme qui est au milieu des synonymes est
A)
B)
C)
D)
E)

“divers” (l. 1) – variés.
“dernière” (l. 12) – ultime.
“ouvert” (l. 14) – fermé.
“motifs” (l. 24) – raisons.
“liens” (l. 30) – attaches.

Questão

38

La proposition “car sans cette difficulté” (l. 32) pourrait être remplacée par
A)
B)
C)
D)
E)

malgré cette difficulté.
même avec cette difficulté.
donc en considérant cette difficulté.
c’est pourquoi après cette difficulté.
parce qu’en l’absence de cette difficulté.

Questão

39

“ ‘Qui nous protégera contre ceux qui nous protègent?’ ” (l. 36)
Il y a le même sens que la phrase ci-dessus celle de l’alternative
A)
B)
C)
D)
E)

Qui
Qui
Qui
Qui
Qui

Questão

protégera ceux contre qui nous nous protégeons?
va nous protéger des gens qui nous protègent?
protégera les personnes qui nous protègent?
de ceux qui nous protègent va être protégé?
va se protéger de ceux qui nous protègent?

40

A. “Bref, nous faisons nôtre cette vieille maxime latine” (l. 34-35)
B. Bref, nous faisons nôtre ______ vieux proverbe latin.
La phrase B doit être complétée avec
A) ce.
B) cet.
C) ces.
D) celui.
E) celle.

* * *
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16

Língua Estrangeira Francês

Língua Estrangeira — Espanhol
Questões de 21 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questões de

21 a 34

Questão

TEXTO:

De acuerdo con el texto, se puede decir que

Metafísica

5

10

15

20

25

30

35

A)
B)
C)
D)
E)

Últimamente las personas que conozco parecen
estar adquiriendo la malísima costumbre de morirse,
cosa que te hace percibir con especial agudeza la
naturaleza fugitiva de las cosas. Que nuestra existencia
no dura apenas nada, y que incluso esa vidita minúscula
está constantemente amenazada, es una inquietante
certidumbre que nos empeñamos en olvidar.
Este es el origen, me parece, de la incapacidad
que mucha gente tiene para quedarse sola. Porque en
la soledad, y en la silenciosa calma del pensamiento,
puedes escuchar a la muerte con su tictac en tu interior
como el contador de un taxi, corre que te corre hacia el
despeñadero. De ahí nuestra propensión universal a las
drogas, al barullo y al movimiento constante: todo con
tal de no saber, no recordar, no oír.
Y de ahí también, me supongo, el formidable triunfo
de los teléfonos móviles, una tecnología perfecta para
el aturdimiento. Un azote creciente, o al menos yo nunca
lo había notado tanto como el pasado verano. Ibas
caminando por el campo en algún lugar hermoso, remoto
y solitario, y de pronto, en pleno momento zen, te
cruzabas con otro paseante que llevaba auriculares
incrustados en las orejas. O bien veías a una pareja
sentada en un café, frente al mar, en una romántica
mesita, y al fijarte advertías que cada uno estaba
telefoneando por su lado, tan juntos y tan solos,
metiéndose en la cabeza todo el ruido posible para no
escuchar el latido del tiempo. ¡Pero si incluso dicen que,
mientras los enfermos agonizan, sus médicos parlotean
por el móvil, y que por eso no se enteran de lo que les
ocurre! No enterarse de nada, esa es la ambición de
nuestros tiempos. No pensar, no vaya a ser que, si
piensas, termines recordando que eres mortal y
haciendo la metafísica ramplona que yo acabo de
perpetrar en este artículo. Ustedes disculpen.

A)
B)
C)
D)
E)

D)
E)

Processo Seletivo 2015.2 - UEFS 1

confiesa que suele refugiarse en las drogas.
siente aflicción al imaginar que puede acabar sola.
condena la actitud irresponsable de algunos médicos.
afirma que el deseo de la gente es no estar al tanto de
las cosas.
está segura de que la tecnología determina el
comportamiento escapista de las personas.

Questão

24

“Porque en la soledad, y en la silenciosa calma del
pensamiento, puedes escuchar a la muerte con su tictac en
tu interior como el contador de un taxi, corre que te corre
hacia el despeñadero.” (l. 9-13)
Del fragmento transcrito, es posible concluir que
A)

toda tragedia está vinculada a la muerte.

B)

la soledad ayuda a tomar conciencia de las cosas.

C)

el tiempo da la noción exacta de la finitud de la vida.

D)

la soledad puede ser beneficiosa, buena compañera y
consejera.

E)

la tranquilidad del pensamiento ayuda a tener un
descanso placentero.

Questão

25

Pueden funcionar como sinónimos en el texto

21

A)

“naturaleza” (l. 4) — voluntad.

B)

“certidumbre” (l. 7) — certeza.

C)

“aturdimiento” (l. 18) — apresuramiento.

D)

“paseante” (l. 22) — intermediario.

E)

“artículo” (l. 35) — determinante.

Questão

algunas cosas tiene un tiempo de vida ilimitado.
las personas están viviendo cada vez más tiempo.
la gente se empeña para no acordarse de la fugacidad
de la vida.
la tecnología proporciona un nivel de vida más tranquilo
y más largo.
algunos medicamentos ayudan a prolongar el tiempo de
vida de la gente.

23

La autora del texto

Es una opinión expresada por la autora del texto
A)
B)
C)

la vida del hombre es muy corta.
las enfermedades acortan la existencia humana.
la gente muere cada vez más por vejez o decrepitud.
algunas personas evitan discutir el tema de la muerte.
el consumo de drogas ha aumentado sensiblemente en
los últimos tiempos.

Questão

MONTERO, Rosa. Metafísica. Disponível em: <http://www.elpais.com/
articulo/ultima/Metafisica/elpepiult/20090908elpepiult_1/Tes>. Acesso em:
13 maio.2015. Adaptado.
Questão

22

26

Hay equivalencia de sentido entre la expresión transcrita y el
término sugerido a continuación en

17

A)

“no dura apenas nada” (l. 5) — a duras penas.

B)

“me parece” (l. 8) — en mi opinion.

C)

“corre que te corre” (l. 12) — de cualquier manera.

D)

“Un azote creciente” (l. 18) — Demasiada afliccion.

E)

“el latido del tiempo” (l. 28) — los golpes de la vida.

Língua Estrangeira Espanhol

Questão

C)

27

complementa.

La expresión “al menos” (l. 18) equivale a
A)
B)
C)
D)
E)

nada menos.
más o menos.
por lo menos.
todavía menos.
ni mucho menos.

Questão

“la muerte” (l. 11) es el objeto indirecto del verbo al que

D)

“eso” (l. 30) corresponde al singular de esos.

E)

“Ustedes disculpen” (l. 35) en registro informal peninsular
sería Vosotros disculpad.

Questão

34

Con relación a la acción verbal, la perífrasis “acabo de

28

La locución “con tal de” (l. 14-15) expresa

perpetrar” (l. 34-35) indica

A)
B)
C)
D)
E)

A)

el fin.

B)

el comienzo.

C)

la intención.

D)

la duración.

E)

el transcurso.

duda.
adición.
negación.
finalidad.
contraposición.

Questão

29

La forma “de pronto” (l. 21) podría sustituirse por
A)
B)
C)
D)
E)

Questões de

temprano.
más pronto.
de repente.
hasta pronto.
después de.

Questão

35 a 37

TEXTO II:
Quizá la mayor equivocación
acerca de la soledad es que
cada cual va por el mundo
creyendo ser el único que
la padece.

30

El vocablo “mientras” (l. 29) tiene valor
A)
B)
C)
D)
E)

modal.
concesivo.
explicativo.
temporal.
comparativo.

Questão

Jeanne Marie Laskas
Disponível em: <http://www.buscabiografias.com/old/frasesoledad.htm>
Acesso em: 13 maio.2015.
Questão

35

Para la autora del texto, la soledad

31

“no se enteran de lo que les ocurre” (l. 30-31)
Con relación al término destacado del fragmento transcrito, se
puede afirmar que este se refiere a

A)

causa temor a quien la padece.

B)

es un sentimiento equivocado.

C)

ayuda a conocerse a la gente.

A)

“el latido del tiempo” (l. 28).

D)

aqueja a todas las personas.

B)

“los enfermos” (l. 29).

E)

desarrolla actitudes maniáticas.

C)

“sus médicos” (l. 29).

D)

“la ambición” (l. 31).

E)

“nuestros tiempos” (l. 32).

Questão

Questão

El término “Quizá” tiene valor

32

Pertenecen a la misma clase gramatical
A)
B)
C)
D)
E)

“que” (l. 1) — “si” (l. 32).
“apenas” (l. 5) — “nunca” (l. 18).
“hacia” (l. 12) — “llevaba” (l. 22).
“móviles” (l. 17) — “mesita” (l. 25).
“del” (l. 28) — “no vaya” (l. 32)

Questão

B)

modal.

B)

causal.

C)

temporal.

D)

explicativo.

E)

dubitativo.
37

La expresión “acerca de” equivale a

33

“conozco” (l. 1) puede clasificarse como pronombre con
preposición.
“mucha” (l. 9) es, en este caso, un adverbio de cantidad.
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A)

Questão

En cuanto a los aspectos lingüísticos del texto, es correcto
afirmar
A)

36

A)

próximo a.

B)

sobre todo.

C)

con respecto a.

D)

ubicado en.

E)

casi nada.
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Questões de

38 a 40

TEXTO III

Disponível em: <http://static1.teinteresa.es/bbtfile/3001_201209122sVzee.jpg> Acesso em: 13 maio 2015. Adaptado
Questão

38

De la lectura y observación de la viñeta, es correcto concluir que
A)

la falta de sueño a largo plazo acarrea varias enfermedades.

B)

el exceso de trabajo desencadena un proceso de fatiga y mal dormir.

C)

los problemas de insomnio pueden surgir sin ninguna causa conocida.

D)

el mal dormir desarrolla un comportamiento violento y depresivo en algunas personas.

E)

la falta de sueño puede sobrevenir también del uso de cualquier aparato electrónico con pantalla luminosa.

Questão

39

“Que no te quiten el sueño”
Se puede afirmar que el fragmento transcrito expresa
A)

un deseo.

B)

una duda.

C)

un capricho.

D)

una amenaza.

E)

una obligación.

Questão

40

En la viñeta,
A)

“crisis” es invariable en cuanto al número gramatical.

B)

“sueño” equivale a ilusión.

C)

“30 %” en letra es trienta por cien.

D)

“de los españoles” en singular sería de lo español.

E)

“Dormir” y “recordar” expresan una orden.

* * * * * *
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