- Processo Seletivo 07 de dezembro de 2019

Leia atentamente as instruções abaixo antes de iniciar a prova
01. Este bloco contém dois cadernos de questão com 23 páginas, impressas frente e verso, conforme
a seguir:
Ciências: primeiro caderno composto de 30 questões de Física e Matemática (pág. 1 a 11)
Redação e Línguas: segundo caderno composto de um tema de redação e 20 questões de
Português e Inglês (pág. 12 a 23)
02. Responda no espaço próprio do caderno de respostas. Não serão consideradas as respostas
apresentadas em outro local.
03. Verifique se seu nome está correto no caderno de respostas e preencha completamente o quadro
nele contido de acordo com a letra escolhida, com caneta azul ou preta. Rasuras ou marcações
duplas anularão a sua resposta.
04. No final do bloco há duas folhas, utilize-as para rascunho. Você poderá destacá-las.
05. Não é permitido o uso de calculadoras, tabelas ou qualquer outro tipo de consulta.
06. Devolva apenas o caderno de respostas e a folha da redação.

Valor das provas
Prova

Valor total das questões

Ciências

600 pontos

Redação

200 pontos

Línguas

200 pontos

Atenção! Para se classificar é necessário obter uma pontuação em cada prova maior que
zero e a soma da pontuação total deverá ser maior ou igual a 200!
Boa prova!

Comissão Permanente do Processo Seletivo
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1. Em uma competição de nado livre realizada em sua escola, o atleta de sua equipe termina os
primeiros 50 m de uma prova de 100 m em 38,2 s. Ao chegar do outro lado da piscina de 50 m
de comprimento, ele volta ao ponto de partida em 42,5 s. Qual a velocidade média em todo o
percurso?
a)
b)
c)
d)
e)

1,31 m/s
1,18 m/s
1,24 m/s
0,67 m/s
0,00 m/s

2. Em uma experiência de queda livre, você abandona uma maçã de cima de um prédio. E, seu
amigo parado no solo bem abaixo de você, decide acertar a maçã lançando uma flecha
verticalmente para cima. A altura inicial h da qual a maçã é solta está 60,0 m acima da cabeça
de seu amigo parado no solo. No mesmo instante em que você solta a maçã, seu amigo atira
flecha para cima com velocidade inicial de 25 m/s. Determine quanto tempo a flecha levará para
atingir a maçã após ela ser abandonada. Considere g = 10 m/s².
a)
b)
c)
d)
e)

2,4 s
3,6 s
4,2 s
5,4 s
9,8 s

3. Um sistema de iluminação de massa 36 kg está preso verticalmente a dois cabos idênticos,
igualmente espaçados das extremidades e com massas desprezíveis, paralelos fixos ao teto, em
uma sala de aula. Determine a tensão em cada cabo. Considere g = 10 m/s².
a)
b)
c)
d)
e)

320 N
270 N
180 N
100 N
80 N
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4. Uma partícula de massa m e velocidade v, possui uma energia cinética de 12 J. Se a massa for
reduzida pela metade e a velocidade quadruplicada, a energia cinética passará a ser de:
a)
b)
c)
d)
e)

24 J
36 J
48 J
72 J
96 J

Enunciado das questões 5 e 6:
Dois corpos A e B, são puxados por uma força constante, de intensidade 30 N e paralela à
rampa, conforme indicado na figura abaixo. As massas dos corpos são mA = 2,0 kg e mB = 3,0
kg, a aceleração da gravidade vale 10 m/s2 e o atrito é desprezível.

r
F
A
B
θ

5. Se θ = 30o, a tensão na corda que une os blocos é de:
a)
b)
c)
d)
e)

10 N
15 N
18 N
20 N
30 N

6. O seno do ângulo θ para que os corpos A e B subam o plano inclinado com velocidade
constante é de:
1
2
3
b) sen (θ) =
5
4
c) sen (θ) =
5

a) sen (θ) =

d) sen (θ) =

2
2

e) Impossível determinar.
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7. Uma onda transversal é aplicada sobre um fio preso pelas extremidades usando-se um vibrador
cuja frequência é de 1000 Hz. A distância média entre os pontos que praticamente não se
movem é de 25 cm. Pode-se afirmar que a velocidade das ondas neste fio é de:
a) 125 m/s
b) 250 m/s
c) 500 m/s
d) 1000 m/s
e) 2000 m/s

8. Um balão contendo uma certa massa gasosa possui volume V à temperatura T = 234 K.
Aquecendo-se o balão até a temperatura T’, observa-se que a pressão exercida pelo gás dobra.
Supondo desprezível a variação de volume do balão, pode-se afirmar que o valor da temperatura
T’ é:
a)
b)
c)
d)
e)

58,5 K
117,0 K
234 K
468 K
936 K

9. A Primeira Lei da Termodinâmica diz respeito ao conceito de:
a) Dilatação do Tempo.
b) Conservação do Volume.
c) Máquinas Térmicas.
d) Conservação da Energia.
e) Irreversibilidade da Temperatura.
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10. Considere dois meios homogêneos e transparentes A e B com índices de refração nA e nB,
respectivamente. A figura representa o trajeto de um raio de luz ao passar de um meio para o
outro:

Pode-se afirmar que:
a) O índice de refração do meio B é menor do que o do meio A (nB < nA ), pois, θ B > θ A ;
b) O índice de refração do meio B é maior do que o do meio A (nB > nA ), pois, θ B > θ A ;
c) Para que ocorra refração é necessário que o índice de refração do meio B seja igual ao do
meio A (nB = nA);
d) Poderá ocorrer reflexão total na fronteira que separa os meios A e B, quando a luz vier do
meio B com ângulo θ B igual a 90 º
e) Poderá ocorrer reflexão total na fronteira que separa os meios A e B, quando a luz vier do
meio B e o ângulo θ B for maior que 45 º

11. Para que a energia térmica seja transferida de um corpo A para um corpo B, é necessário que
entre os corpos exista:
a)
b)
c)
d)
e)

Ar ou qualquer outro gás
Contato físico
Vácuo
Um isolante térmico
Diferença de temperatura
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12. Determinar o valor aproximado da intensidade da corrente elétrica solicitada à fonte de
alimentação de 12 V conectada entre os pontos A e B. Todos os resistores são de 10 Ω

a)
b)
c)
d)
e)

0,33 A
1A
0,9 A
1,4 A
0,6 A

13. Uma residência de padrão médio com 04 moradores apresenta um consumo mensal de energia
de 375 kWh. Considerando que o chuveiro da casa fica ligado em média 60 minutos por dia e
que o consumo deste aparelho corresponde a 40% do consumo total de energia da casa em um
mês de 30 dias, determine a potência elétrica do referido chuveiro:
a)
b)
c)
d)
e)

12,5 kW
5 kW
83,33 W
208 W
7,5 kW

14. Uma lâmpada apresenta as seguintes informações: 127V – 10W. Outro equipamento
eletrodoméstico apresenta as seguintes informações: 220 V – 5 W. Com base nas informações
dadas, pode-se afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

O equipamento eletrodoméstico consome mais energia que a lâmpada.
Os dois equipamentos consomem a mesma energia.
A lâmpada consome mais energia que o Equipamento.
O equipamento demanda uma corrente elétrica maior que a lâmpada.
As afirmações anteriores são todas falsas.
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15. Você deseja programar sua lavadora de roupa para gerar 100.000g de aceleração centrípeta no
interior de uma cuba de 25 cm de raio. Determine o valor aproximado da frequência, em Hz,
que você precisa ajustar no controle de sua lavadora para realizar a operação de lavagem.
Considere g = 10 m/s²:
a)
b)
c)
d)
e)

333 Hz
2000 Hz
100 Hz
200 Hz
146 Hz

16. Um polinômio do 2º grau dado por P ( x) = a ⋅ x 2 + b ⋅ x + c possui a > 0 . Sabendo que
b 2 − 4 ⋅ a ⋅ c = 0 , analise as afirmativas a seguir:
I) P ( x) assume valores negativos.
II) P ( x) possui raízes complexas.
III) O gráfico de P ( x) intercepta o eixo vertical em um valor maior ou igual a zero.
IV) Nada a respeito dos itens anteriores pode ser afirmado a respeito de P ( x) , pois os valores
dos coeficientes não são conhecidos.
Assinale a seguir o número de afirmativas falsas:
a)
b)
c)
d)
e)

0
1
2
3
4

17. De acordo com as informações fornecidas na questão anterior, a equação do polinômio
P ( x) pode ser dada por:
a)

P ( x ) = ( x + 3)

2

b) P ( x) = x 2 + 3
c) P( x) = x 2 − 3
d) P ( x) = x 2 − 3x
e) Nada pode ser afirmado sobre a equação de P ( x) , pois os dados fornecidos são insuficientes.
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18. Sobre a divisão entre o polinômio f ( x) = x 6 + x5 + x 4 + x + 1 e o polinômio g ( x) = x3 + x + 1 ,
pode-se afirmar que a alternativa correta é:

a)
b)
c)
d)
e)

O quociente da divisão é x3 + x .
O resto da divisão é x 2 + x + 1 .
O resto da divisão possui raízes reais
O resto da divisão é igual a zero
NRA

19. Em uma escola de Ensino Fundamental, 25% dos estudantes foram reprovados em Matemática,
15% em Português e 10% em Matemática e Português ao mesmo tempo. Considerando que um
estudante desta escola é selecionado aleatoriamente, assinale a alternativa que apresenta a
probabilidade deste aluno ter sido reprovado em Matemática ou português.
a) 30%
b) 20%
c) 40%
d) 35%
e) NRA

 2π

20. Sabendo que a função y = 3 ⋅ cos 
x + 10  possui período igual a 30, então o valor de k é dado
 5k

por:
a)
b)
c)
d)
e)

3
6
10
15
NRA
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21. Considere os seguintes conjuntos:
- Conjunto A: solução da inequação modular x − 3 ≥ 2
- Conjunto B: solução da equação trigonométrica sen (θ ) =
- Conjunto C: solução da inequação quociente

− 2x + 2
≥0
3x − 6

2x −1
π
em que 0 ≤ θ ≤
2
3

Podemos afirmar que:

a) A ∩ B = [1,2]
b) B ∩ C = B
c) B ∪ C = B
d) A ∩ C = ∅
e) NRA

22. A raiz da reta que passa pelo centro da circunferência de equação x 2 − 2 x + y 2 − 6 y + 6 = 0 e
1
pelo vértice da parábola de equação x 2 − 2 x = −10 tem valor de:
3
a)
b)
c)
d)
e)

−1
1
−
2
1
2
1
2

23. De acordo com a questão anterior, a soma do raio da circunferência com o coeficiente angular
da reta tem valor dado por:

a)
b)
c)
d)
e)

−2
0
2
4
6
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24. A reta r é perpendicular à reta da questão 22 e possui raiz igual a 6. O coeficiente linear da reta r
é dado por:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 6
e) NRA

25. Deseja-se dispor de 5 engenheiros e 4 matemáticos em fila, de modo que os matemáticos
ocupem os lugares pares. Assinale a alternativa que apresenta o número de arranjos possíveis:
a)
b)
c)
d)
e)

2880
2980
4320
4640
NRA

26. João e Paulo jogam 12 partidas de xadrez, das quais João ganha 6, Paulo ganha 4 e 2 partidas
terminam empatadas. Admita que os resultados de todas as partidas são independentes. Com
base nestas informações João e Paulo concordam então em jogar um conjunto de três partidas.
Assinale a alternativa que mostra a probabilidade de João ganhar todas as três partidas:

a)
b)
c)
d)
e)

1
2
1
16
1
4
1
8
NRA
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27. Um número complexo Z é representado por Z = a + bj , em que j é a unidade imaginária e
igual a − 1 . Sendo Z o conjugado de Z, a soma dos valores de a e b que satisfazem a equação
3Z − 3 j = 2 Z + 4 é igual a:

a)
b)
c)
d)
e)

23
5
7
5
−2
6
17
5

 x + 2y + z = 2

28. Dado o sistema de equações  2 x + y − z = −5 , pode-se afirmar que o valor de x − y + z é
2 x − 3 y − 2 z = −2

igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

4
8
2
–2
–4
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29. Seja uma progressão aritmética (PA) em que o primeiro elemento é 3 e a razão 2 e seja uma
progressão geométrica (PG) de razão – 2, cuja soma dos 10 primeiros elementos seja igual a
1705. Pode-se afirmar que a soma entre o quinto elemento da PA e o primeiro elemento da PG
é um número:
a)
b)
c)
d)
e)

negativo
primo
ímpar
múltiplo de 5
divisível por 3

30. No censo de um país africano, 12 recenseadores pesquisaram 1440 residências em 5 dias de
trabalho com uma jornada de 8 horas por dia. Assinale a alternativa correta de quantas
residências serão visitadas por 5 recenseadores, em 6 dias, com uma jornada de trabalho de 4
horas por dia neste mesmo país africano:

a)
b)
c)
d)
e)

480 residências
260 residências
280 residências
360 residências
NRA
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Línguas – Redação, Português e Língua Estrangeira
Texto I

5 benefícios da automação industrial que refletem diretamente em produtividade
O investimento em automação contribui para fazer frente à concorrência e atingir às
necessidades do mercado comprador, pois uma indústria automatizada ganha em produtividade,
tecnologia e valor agregado. Essa série de benefícios alcança empresas de todos os portes e
segmentos.
Como a automação industrial impacta a produtividade?
Um sistema de automação verifica seu próprio funcionamento, sem a necessidade da
interferência humana, em processos repetitivos com o menor nível de perdas por controle de
qualidade e um ganho também em tempo de produção.
Controle de operações e compartilhamento de informações são pontos sensíveis para o
gestor que deseja obter o máximo de resultado em uma indústria. Eles tornam-se mais factíveis
com o uso de máquinas e equipamentos automatizados – que, aliás, são dotados de tecnologia que
visa o consumo eficiente de energia.
Sem dúvida, empresas que ainda não deram atenção à automação industrial perdem
uma ferramenta-chave para aumentar a produtividade e a competitividade. Em um mercado cada
vez mais acirrado, elas terão mais dificuldade para manterem suas posições.
Relação automação industrial x produtividade
Produtividade: processos altamente repetitivos são executados com o menor
desperdício possível de matéria-prima, em qualquer turno. O resultado é um volume maior de
produção.
Custo: devido à redução de desperdício de material e da baixa necessidade de
intervenção humana, há uma queda do custo operacional. Até mesmo por isso, o investimento
feito em máquina ou equipamento automatizado tem rápido retorno.
Qualidade: direcionados a executar padrões sem riscos de alterações durante a
operação, os sistemas de automação industrial alcançam um melhor resultado em termos de
qualidade de produto final.
Tempo: a produção industrial é acelerada com o auxílio da automação, quando
comparada com a produção que depende diretamente do trabalho humano, em razão da precisão e
da alta capacidade de repetibilidade.
Segurança: máquinas modernas já cumprem as normas de segurança estabelecidas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente a NR12, que estabelece requisitos mínimos
para a prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e utilização de máquinas
e equipamentos.
(avozdaindustria.com.br)

Texto II
Conheça as 6 vantagens da automação de processos industriais
A entrada da tecnologia nas empresas veio para mudar o mercado. Por meio de
máquinas inteligentes, softwares e outros recursos, a automação de processos industriais se
transformou em realidade. Hoje, é possível encontrar linhas completas e que funcionam de forma
automática.
Não se trata do futuro dos negócios, mas, sim, do presente. Cada vez mais
empreendimentos recorrem a essa possibilidade, portanto, é preciso conhecer todos os seus
aspectos para tomar uma boa decisão.
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Na sequência, veja quais são os principais benefícios da automação de processos e
entenda quais são os seus impactos para a organização.
Quando uma indústria é mais produtiva, ela consegue ter um volume ampliado de
resultados em menos tempo. Isso significa que, diante da mesma disponibilidade de recursos, há
um retorno maior.
Recorrer à automação garante uma melhoria no desempenho geral graças ao
funcionamento das máquinas, já que os dispositivos automáticos permitem alcançar ciclos de
produção velozes e eficientes, além da ampliação do padrão de repetibilidade.
Sem precisar aumentar a equipe na mesma medida, inclusive, é possível conquistar o
desempenho contínuo, sem interrupções. Desde que passem pelas manutenções e pelos cuidados
corretos, os componentes eletrônicos não se cansam e não interrompem os procedimentos. Como
resultado, fica mais fácil obter uma produção que atinge novos padrões.
Para muitos gestores, ainda existe a ideia de que a automação de processos industriais
custa muito caro. No entanto, trata-se de uma possibilidade capaz de oferecer um retorno atraente
e que acontece em pouco tempo.
Pense, por exemplo, no aumento de produtividade e de eficiência. Com o uso de
recursos automáticos, é possível atender a uma demanda maior sem gastar na mesma medida.
Como resultado, há uma diluição dos custos e uma elevação no faturamento. Há, então, uma
margem de lucro ampliada, que se consolida como retorno de investimento.
Após algum tempo, o dinheiro investido é recuperado por meio do desempenho. A
partir desse período, todos os valores são consolidados na forma de lucro. Com a melhoria
contínua, inclusive, esse é um jeito de obter resultados financeiros progressivamente otimizados.
Manter a qualidade é um dos aspectos mais relevantes para qualquer empreendimento.
É muito importante garantir a consistência de atuação, pois, isso influencia a experiência dos
clientes e a visão sobre o negócio.
O problema é que uma produção exclusivamente humana está suscetível a erros e até a
variações que dependem de cada pessoa. Com máquinas que operam do jeito certo, isso é algo que
não acontece.
Os resultados são constantes e repetíveis, o que permite o alcance de um desempenho
sempre dentro do esperado. Outro aspecto é que o controle das máquinas é muito maior,
fornecendo precisão. Desse modo, é possível obter uma atuação consistente e que oferece bons
resultados para os consumidores.
Em partes, a otimização também tem a ver com o ganho de controle e de
procedimentos preventivos. Com a automação, dá para reconhecer a necessidade de manutenção
preventiva de cada equipamento. Isso evita que se concretizem as falhas que levam a problemas na
produção.
Uma das obrigações de qualquer empregador é a segurança de seus colaboradores. Em
um ambiente industrial, há muitos riscos que precisam ser evitados, especialmente em relação ao
uso das máquinas.
Além de tudo, os problemas de segurança comprometem a produção. Uma falha
catastrófica pode interromper o ciclo produtivo e, assim, diminuir a eficiência de atuação. Como
resultado, há prejuízos financeiros e físicos.
Com a automação de processos industriais, esses riscos são reduzidos. Em primeiro
lugar, a diminuição da interação humana ajuda a evitar acidentes ligados ao comportamento
incorreto, por exemplo.
Há, também, uma melhoria quanto ao controle. Todos os sistemas têm suas
informações avaliadas de forma robusta. Com uma boa gestão de manutenção preventiva, as
paradas são bem menos prováveis e o desempenho é favorecido.
Outro ponto muito positivo de recorrer à automação é o fato de a comunicação ser
fortalecida. Os dados, normalmente, são enviados para a nuvem. Com isso, ficam disponíveis de
forma ampla, em vez de estarem restritos a apenas um dispositivo.
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Pense, por exemplo, em um software que automatiza o planejamento de manutenção.
Com a criação de um calendário completo, dá para saber, exatamente, quais são os equipamentos
que devem receber atenção a cada período. Desse jeito, todo o controle é favorecido de onde quer
que o gestor esteja.
Trata-se de algo muito importante para as indústrias que têm estoques e centros de
distribuição espalhados, bem como unidades em vários pontos. Com o monitoramento a distância,
fica mais fácil acompanhar os processos e garantir que eles recebam a atenção necessária.
O mercado está cada vez mais competitivo, o que significa que as indústrias precisam
ter capacidade de diferenciação e destaque. Sem isso, é difícil se manter e conquistar crescimento.
A automação surge para resolver essa questão. Em primeiro lugar, porque a maioria
dos negócios ainda não explora tal possibilidade. Em média, apenas 2% das indústrias
brasileiras investem em recursos do tipo. Apostar nisso agora, portanto, é um jeito de sair à frente
e conseguir melhores resultados.
Outro motivo é que a automação industrial permite que o negócio produza mais e
gaste menos. A diferença, na forma de margem de lucro, oferece recursos extras para investir em
novas otimizações. Desse jeito, há a chance de chegar a um desempenho progressivamente
melhor.
Também não dá para desconsiderar a questão da qualidade. Com a consistência de
atuação, os distribuidores, parceiros e consumidores ficam mais satisfeitos com os produtos. Isso
favorece o posicionamento no mercado e leva à conquista de novas oportunidades.
A automação de processos industriais, como você pode perceber, é uma chance única
para negócios de todos os segmentos. Com a aplicação da tecnologia, é possível obter melhor
desempenho, aumento dos lucros e diferenciação em relação aos concorrentes.
(engeman.com.br)

Texto III
Pirâmide da Automação
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(“Engenharia de Automação Industrial“- Cícero Couto de Moraes e Plínio de Lauro Castrucci)

Instruções:
Fuja das generalizações, clichês, lugares-comuns e frases feitas.
Seu texto deve obrigatoriamente conter um título.
O texto deve ter, no máximo, 25 linhas.
Utilize a última folha da prova como rascunho. É permitido destacá-la.
Coletânea:
Leia toda a coletânea e selecione o que julgar pertinente para a realização da proposta. Articule os
elementos selecionados com sua história de leituras e suas reflexões.

Tema: “Quais as maiores vantagens da automação para as empresas?”

Estava tão frio, que ligamos o aquecedor.

1. Ao inverter o enunciado e começar por ‘Ligamos o aquecedor...’, teremos de usar:
a)
b)
c)
d)
e)

conforme
à medida que
dado que
não obstante
ao passo que
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Segundo eles, o problema é que desenvolver a Internet das Coisas só poderá ser implementada
com uma melhoria efetiva da infraestrutura nacional.

2. Em, ‘Segundo eles’, temos a ideia de:
a)
b)
c)
d)
e)

causa
condição
conformidade
comparação
finalidade

Os policiais encontraram vazia a residência.

3. A função sintática está corretamente relacionada ao termo é:
a)
b)
c)
d)
e)

‘encontraram’ é Verbo Transitivo Indireto
‘a residência’ é Objeto indireto
‘Os policiais’ é Objeto direto
‘vazia’ é Predicativo do Sujeito
NDA

4. A única alternativa que não apresenta um Verbo Transitivo Direto é:
a)
b)
c)
d)
e)

Os soldados chamavam o tenente
A construção do teatro custou 30 milhões
Esqueci o código
O aluno aspirou o pó da lousa
O diretor implicou com o aluno

Lesionado, não pode manter-se em pé.

5. No enunciado, o adjetivo estabelece com a oração uma relação de:
a)
b)
c)
d)
e)

causa e efeito
consequência e conclusão
efeito e concessão
concessão e oposição
condição e proporção

6. Analise as palavras destacadas em cada alternativa e aponte aquela que não apresenta
ambiguidade:

16
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a)
b)
c)
d)

Criar novas contas já custa demais, dizem desenvolvedores;
Interessados em adoção rejeitam menos crianças mais velhas;
Paulo, Mário e João trabalhavam bem. Ele focava em coisas mais práticas;
Falha quem pensa que alguém que estudou bastante é automaticamente melhor ao lidar
com inovações.
e) NDA

7. Escolha a alternativa em que a sequência de conjunções preenche corretamente a sequência de
lacunas dos enunciados abaixo:
1. O jogo foi muito intenso, ____ se contundiu.
2. Não conseguiu desenvolver o projeto a contento, ____ o cansaço da semana o afetou.
3. A postura determina muita coisa na seleção, ____ um bom conteúdo é fundamental.
4. O carro era muito potente, ____ incapaz de desenvolver-se em terrenos arenosos.
5. Importante levar em consideração _____ cada função ensina algo.
a)
b)
c)
d)
e)

porque, todavia, portanto, logo, entretanto;
por isso, porque, mas, entretanto, que;
logo, porém, pois, porque, mas;
porém, pois, logo, todavia, porque;
entretanto, que, porque, pois, portanto.

À cidade da Bahia
“A cada canto um grande conselheiro.
que nos quer governar cabana, e vinha,
não sabem governar sua cozinha,
e podem governar o mundo inteiro.
Em cada porta um frequentado olheiro,
que a vida do vizinho, e da vizinha
pesquisa, escuta, espreita, e esquadrinha,
para a levar à Praça, e ao Terreiro.
Os versos acima foram extraídos da obra do poeta ____, representante da estética ____, um
movimento que tinha como característica a ____ tendo forte influência da ____ .

8. Cada informação abaixo pode preencher, respectivamente, uma das lacunas do texto acima,
exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

Gregório de Matos Guerra
romântica
dualidade
Igreja Católica
NDA
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9. Em ‘Cala-te, pessoa cheia de mágoa’, o sujeito é:
a)
b)
c)
d)
e)

te
inexistente
oculto indeterminado
criatura
NDA

10. Só numa alternativa a oração é sem sujeito, assinale-a:
a)
b)
c)
d)
e)

Restavam 03 dias para a preparação.
Houve por procedente a reclamação do professor.
Só lhe resta uma esperança.
Havia tempo suficiente para os preparativos.
NDA

Brazil Angrily Rejects Millions in Amazon Aid Pledged at G7, Then Accepts
British Aid (excerpts)
RIO DE JANEIRO — Hours after leaders of some of the world’s wealthiest countries pledged
more than $22 million to help combat fires in the Amazon rainforest, Brazil’s government angrily
rejected the offer, in effect telling the other nations to mind their own business — only to later lay
out potential terms for the aid’s acceptance and then, on Tuesday evening, accepting some aid
from Britain.
President Jair Bolsonaro of Brazil expressed his
ire in a series of Twitter posts on Monday,
extending his verbal feud with President Emmanuel
Macron of France, who had announced the aid
package at the Group of 7 summit meeting.
But early the next day, Mr. Bolsonaro offered
possible terms for its acceptance. If Mr. Macron
withdrew what he called personal insults and
insinuations that Brazil does not have sovereignty
over the Amazon, he said, he would reconsider.
“He will have to withdraw his words, and then we can talk,” Mr. Bolsonaro said.
For Mr. Bolsonaro, who has governed as a far-right populist stoking nationalist sentiment, the
defiant rebuff of the G7 aid played well to his base. But an outright rejection of any outside help
might also have undermined the nation’s efforts to control the fires, possibly further eroding Mr.
Bolsonaro’s plummeting popularity.
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After refusing the G7 help, Brazil decided to accept $12 million in aid from Britain to help fight
the fires in the Amazon. The decision was made after Brazil’s foreign minister, Ernesto Araújo,
was offered the help by Dominic Raab, the British foreign secretary, in a meeting on Tuesday.
More than 26,000 forest fires have been recorded in the Amazon rainforest this month, the highest
number in a decade, setting off outrage and calls for more protections. The forests absorb a
significant share of the planet’s climate-warming carbon dioxide, are home to indigenous peoples,
and are a vital habitat for endangered species.
Mr. Bolsonaro, who had suggested that Mr. Macron’s real motive was to shield France’s
agriculture from Brazilian competition, had tweeted on Monday that the president “disguises his
intentions behind the idea of an ‘alliance’ of the G7 countries to ‘save’ the Amazon, as if we were
a colony or a no-man’s land.”
Mr. Bolsonaro has been widely criticized by environmentalists for calls to open up protected parts
of the Amazon rainforest to logging, farming, mining and other development, which many say has
caused further exploitation of the region. The illegally set fires and resulting deforestation, critics
say, are being driven by his policies.
On Tuesday, Mr. Bolsonaro and members of his cabinet met with governors from all nine states
that make up Brazil’s Amazon region to discuss the fire and offers of aid.
Some governors made clear they supported Mr. Bolsonaro’s drive to develop the Amazon, and
complained that too much of their states’ territories were blocked off as indigenous and
environmental reserves, hampering their growth.
During the meeting, Mr. Bolsonaro blamed the international crisis in which he finds himself on
media outlets that reported on the fire, on those who oppose him for not wanting to protect more
indigenous land, and on France, whose president Mr. Bolsonaro believes has overreacted to the
problem to score points at home.
These international demonstrations of concern are, in reality, attempts to infringe on Brazil’s
rights over its own territory, he said.

Source:www.nytimes.com/2019/08/27/world/americas/brazil-amazon-aid-html?action=click

11. What is the Brazilian president’s opinion to accept the aid package from the Group of G7
summit meeting? (Text Comprehension)
a)
b)
c)
d)
e)

To tell the other nations to mind their own business;
To reject the help because of Brazil’s sovereignty;
To say that the lack of resources is a great problem in the Amazon state;
Macron could look after at the French colonies;
To reconsider that the French president can withdraw his words.

12. […] “a significant share of the planet’s climate-warming carbon dioxide, are home to
Indigenous “peoples” and are a vital habitat”[…] (Vocabulary Meaning)

20

Línguas – Redação, Português e Língua Estrangeira

a)
b)
c)
d)
e)

The plural of person;
The inhabitants of a town;
The citizens of a suburb;
The group of people who make up a race;
The residents of the hinterlands.

13. “Hours after leaders of some of the “wealthiest” countries pledged” […] (Opposite)
a)
b)
c)
d)
e)

Richest;
Poorest;
Nicest;
Worst;
Biggest.

China is racing ahead in 5G. Here’s what that means.
The next generation of wireless technology promises much faster speeds while using less
power. No wonder Beijing is throwing everything at getting there first.
The Fangshan district is a quiet outer borough in southwest Beijing. Until recently it was best
known for its petrochemical and steel plants. Today, this neighborhood of sleepy apartment
buildings and train tracks is part of a mobile revolution enveloping cities across China: the world’s
biggest rollout of 5G technology.
Last fall, the Fangshan government and China
Mobile, the country’s largest mobile operator,
outfitted a 6-mile (10-kilometer) road with 5G cell
towers. Since September 2018, companies have
been using the connectivity to test wireless
communications between autonomous vehicles and
their surroundings. The 5G network transmits data
from car sensors, roadside sensors, and video
cameras installed above the road to a local data
center, which analyzes the information and sends it
back to the vehicles to help them navigate.
How does 5G make this possible? Unlike previous generations of mobile technology, which
tended to introduce a single novel feature for users (1G let you walk and talk, 2G let you send
texts, 3G got you onto the internet, and 4G let you stream), 5G promises a whole suite of dramatic
improvements. It uses entirely new wireless infrastructure to achieve speeds up to 100 times faster
than 4G and promises to nearly eliminate any processing delays. It will also kick-start the internet
of things, since it was designed to connect billions of machines, appliances, and sensors at low
cost without draining their batteries.
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China knows this all too well. In its 13th Five-Year Plan the government describes 5G as a
“strategic emerging industry” and “new area of growth,” and in its Made in China 2025 plan,
which outlines its goal of becoming a global manufacturing leader, it vows to “make
breakthroughs in fifth-generation mobile communication.”

Source: technologyreview.com/s/612617/china-is-racing-ahead-in-5g-heres-what-it-means/

14. What is “one” of the features of a G5 technology? (Text Comprehension)
a)
b)
c)
d)
e)

It allows you to stream and get into the internet;
It lets you send texts;
It is faster than the others and eliminates any processing delays;
It permits you to walk and talk;
None of the answers above is correct.

15. “Companies have been using the connectivity to test “wireless” communications.” (Suffix
Meaning)
a)
b)
c)
d)
e)

Without;
Having the form;
Direction;
Notable for;
Having the nature of.

Women’s World Cup: Brazil forward Marta breaks men’s and women’s
tournament goal record.
Marta scores penalty to become all-time World Cup top scorer

Brazil forward Marta wants to use her record-breaking status
to "push for more equality and women's empowerment".
The 33-year-old scored her 17th World Cup goal in a 1-0 win over
Italy on Tuesday to become the all-time leading scorer at men's or
women's finals.
"The feeling is a joyful one, not only for breaking the record but for being able to represent
women in doing so," she told BBC Sport.
Brazil's win puts them through to the knockout stages in France.
Marta's second-half penalty moved her ahead of Germany striker Miroslav Klose, who scored 16
goals.

World Cup top scorers
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Goals Matches
17
19

Marta (five World Cups)
Miroslav Klose (four World
16
Cups)
Ronaldo (three World Cups)
15

24
19

"We are trying to represent women and show how women can play any type of role," she said.
"All the teams here, we are all representing [women]. Let me be clear, this is not only in sport.
"This is a struggle for equality across the board."
Her comments come during a tournament which has a total pot of £24m for prize money - double
2015's figure.
But that is still a long way short of the total of £315m in prize money awarded at the 2018 men's
World Cup.

Source: https://www.bbc.com/sport/football/48685664
16. According to Marta’s statements, “one” is untrue. (Text Comprehension)
a)
b)
c)
d)
e)

We are trying to represent women;
Women can not play any type of role;
It’s a struggle for equality across the board;
It’s a joyful feeling for breaking the record;
I push for more equality about women’s empowerment.

17. “Marta’s second half penalty moved “her” ahead of Germany striker Miroslav” […]
(Referent)
a)
b)
c)
d)
e)

The German Miroslav;
The penalty;
The goals;
The tournament;
The World Cup top scorer: Marta.

Robots “to replace up to 20 million factory jobs” by 2030.
Up to 20 million manufacturing jobs around the world could be replaced by robots by 2030,
according to analysis firm Oxford Economics.
People displaced from those jobs are likely to find that comparable roles in the services sector
have also been squeezed by automation, the firm said.
However, increasing automation will also
boost jobs and economic growth, it added.
The firm called for action to prevent a
damaging increase in income inequality.
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Rise of the robots
Each new industrial robot wipes out 1.6 manufacturing jobs, the firm said, with the least-skilled
regions being more affected.
Regions where more people have lower skills, which tend to have weaker economies and higher
unemployment rates anyway, are much more vulnerable to the loss of jobs due to robots, Oxford
Economics said.
Moreover, workers who move out of manufacturing, tend to get new jobs in transport,
construction, maintenance, and office and administration work - which in turn are vulnerable to
automation, it said.
Source: Erro! A referência de hiperlink não é válida.

18. What is the main cause of the jobs ’ loss due to robots? (Text Comprehension)
a)
b)
c)
d)
e)

The increasing automation and economic growth;
The damaging increase in income inequality;
Regions where people have lower skills;
Workers who move out of manufacturing;
Weaker economies and higher unemployment rate.

19. “Moreover, workers who move out of manufacturing, tend to get new jobs in” […]
(Discourse Marker)
a)
b)
c)
d)
e)

Addition of ideas;
Cause;
Time;
Exemplification;
Emphasis.

Comics: Garfield
Garfield by Jim Davis

Source: gocomics.com/Garfield/2019/08/31
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20. “It’s setting the scale back five pounds!” (Context meaning)
a)
b)
c)
d)
e)

A basic unit of money;
It’s a symbol;
It’s a kind of gym exercise;
A unit of weight;
None of them.
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Utilize esta folha como rascunho
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Utilize esta folha como rascunho

