- Processo Seletivo 02 de fevereiro de 2019

Leia atentamente as instruções abaixo antes de iniciar a prova
01. Este bloco contém dois cadernos de questão com 19 páginas, impressas frente e verso, conforme
a seguir:
Ciências: primeiro caderno composto de 30 questões de Física e Matemática (pág. 1 a 10)
Redação e Línguas: segundo caderno composto de um tema de redação e 20 questões de
Português e Inglês (pág. 11 a 17)
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

Ciências – Física e Matemática

1

1. Um corpo com massa de 30 kg é preso à extremidade de uma mola com uma constante elástica
de 300 N/m e massa desprezível, enquanto a outra extremidade da mola é fixada a um suporte no
topo de uma rampa. O corpo deve permanecer em equilíbrio ao longo dessa rampa inclinada de
30°, a elongação da mola, considerando a força de atrito entre o corpo e a superfície da rampa de
150 N, é de:
a)
b)
c)
d)
e)

3,00 cm
2,50 mm
1,00 cm
5,00 mm
0

2. Uma partícula com massa igual a 20 g se desloca entre dois pontos de uma região de campo
gravitacional em que g = 10 m/s². As coordenadas (x, y) destes pontos são: P1 = (100 m; 25
m) e P2 = (100 m; 75 m), portanto, ao se deslocar de P1 para P2 ao longo de uma trajetória
curvilínea, o trabalho da força peso é de:
a)
b)
c)
d)
e)

5J
15 J
– 10 J
– 50 J
20 J

3. Durante os treinos de salto em distância, o atleta deverá saltar uma distância mínima de 10,0 m
para se classificar para as competições entre repúblicas no Inatel (Instituto Nacional de
Telecomunicações), em Santa Rita do Sapucaí, MG. Um atleta com massa de 90 kg durante os
treinos adquiriu uma energia cinética de 540 J para a execução de seu salto. O atleta saltou em
um ângulo de 45° em relação à pista e a duração de seu salto foi de 5,00 s. Seu salto foi
considerado válido e a marca atingida, aproximadamente, foi de:
a)
b)
c)
d)
e)

8,74 m
10,56 m
11,36 m
12, 25 m
15,84 m
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Utilize o enunciado abaixo para as questões 4 e 5.
A figura abaixo mostra uma onda produzida em uma corda. Esta onda propaga-se para a direita
com velocidade de 10 m/s:
y(m)
B

0,5

E
A

0,5

1,5 C

2,5

3,5

x(m)

D
Fig. – onda produzida em uma corda

4. De acordo com a figura, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Esta onda é mecânica, longitudinal e tem amplitude de 1,0 m.
Esta onda é eletromagnética, longitudinal e tem amplitude de 0,5 m.
Esta onda é eletromagnética, transversal e tem amplitude de 1,0 m.
Esta onda é mecânica, transversal e tem amplitude de 0,5 m.
Esta onda é eletromagnética, transversal e tem amplitude de 0,5 m.

5. Com relação aos pontos A, B, C, D e E, assinale a alternativa falsa:
a)
b)
c)
d)
e)

O ponto A está se deslocando para cima.
O ponto B encontra-se em uma crista da onda.
O ponto C está se deslocando para baixo.
O ponto D encontra-se em uma vale da onda.
O ponto E está se deslocando para cima.

6. João foi ao Oftalmologista e este detectou um defeito da visão chamado Hipermetropia. O tipo
de lente indicado para correção deste defeito é o de:
a)
b)
c)
d)
e)

Lentes biconvexas.
Lentes bicôncavas.
Lentes planas e paralelas.
Espelhos côncavos.
Espelhos planos.
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7. Determinar o valor da intensidade da corrente elétrica solicitada à fonte de alimentação de 15 V,
conectada entre os pontos A e B. Todos os resistores são de 100 Ω.

a)
b)
c)
d)
e)

5A
2A
0,2 A
150 A
0,025 A

A

B

8. O consumo total de energia de uma residência típica brasileira, em um período de 30 dias, é de
300 kWh. Esta residência tem um chuveiro que apresenta uma potência elétrica de 5000 W e que
fica ligado em média 60 minutos por dia. Determine o percentual da energia consumida pelo
chuveiro em relação ao consumo total da energia consumida na residência:
a)
b)
c)
d)
e)

200 %
50 %
30%
10 %
20 %

9. Determinar a capacitância equivalente Ceqt do circuito abaixo:
a) Ceq = 4 F
b) Ceq = 2,5 F
c) Ceq = 1,2 F
d) Ceq = 1F
e) Ceq = 5 F
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10. Uma bússola é colocada no ponto P na região em torno de um condutor que se encontra perpendicular ao
plano do papel, em que circula uma corrente elétrica com sentido para dentro da folha. Qual é a orientação
da agulha da bússola que se comporta como um pequeno imã, neste ponto?

a)

i

.

P

b)
c)
d)
e)

11. Um aquecedor elétrico com as seguintes especificações: 220V – 2000W é utilizado em um boiler
para aquecer 200 litros de água. Considere que a temperatura inicial da água é de 15º C e que o
aquecedor irá elevar esta temperatura para 50ºC. Sabendo que toda energia do aquecedor é
utilizada no aquecimento da água, quanto tempo o aquecedor deverá permanecer ligado sob
tensão nominal?
Dados: Calor específico da água: 1cal/g ºC ; Densidade da água: 1 kg/l; 1 cal = 4J
a)
b)
c)
d)
e)

2h e 20 minutos
3h e 35 minutos
3h e 53 minutos
4h e 22 minutos
4h e 35 minutos
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12. Um mecânico utiliza-se de uma máquina simples, formada por n polias móveis e uma polia fixa,
para retirar um motor de um carro e consertá-lo. Se a massa do motor é de 400 kg e o mecânico
consegue levantá-lo, com velocidade constante, aplicando uma força constante de apenas 250 N,
qual número, n, de polias móveis deve conter esta máquina simples? Se necessário, utilize g = 10
m/s2.
a)
b)
c)
d)
e)

2
3
4
5
1

13. Quando um raio luminoso atravessa um prisma de ângulo de refringência de 90º, seu desvio
mínimo vale 30º. Nestas condições, qual alternativa apresenta, respectivamente, o ângulo de
incidência e o ângulo de refração na primeira face do prisma?
a)
b)
c)
d)
e)

30º
60º
45º
45º
45º

e
e
e
e
e

45º
45º
30º
45º
60º

14. Certo líquido se encontra a uma temperatura de 10ºC. Se o calor específico desse líquido é de 0,5
cal/gºC, uma fonte que fornece uma potência de 30 cal/min deverá aquecer 150 g desse líquido
em quanto tempo para ele atingir a temperatura de 30ºC?
a)
b)
c)
d)
e)

10 min
20 min
15 min
60 min
50 min

15. O eco de um som é percebido na posição do emissor do som 2,4 segundos após o som ter sido
emitido. Se considerarmos a velocidade do som no ar como 340 m/s, qual deverá ser a distância
entre o emissor do som e o obstáculo de reflexão?
a)
b)
c)
d)
e)

340 m
816 m
408 m
240 m
680 m
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a 3 5


16. Sobre o determinante da matriz A,  2 a −2  , são feitas as seguintes afirmações:
 −1 0 1 


I – O det[A] = 6 para dois valores distintos de a.
II – Se a = −4, então o det[A] = −4.
III – O det[A] = 0 somente para a = 0.
Estão corretas as afirmações:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
I e III.
II e III.
todas são corretas.
todas são falsas.

17. No ramo da engenharia, o domínio do assunto equação polinomial é importante, pois permite a
solução de problemas técnicos. Portanto, suponha que a equação polinomial
x 4 − 2 x 2 + 1 6 x − 1 5 = 0 está sendo empregada para resolver um problema de
controle de sistema. O engenheiro já sabe que a equação aqui considerada tem uma raiz com o
valor x1 = 1− 2j, em que j = − 1 . Assinale a alternativa que mostra o conjunto solução, S, para a
equação polinomial considerada:
a)
b)
c)
d)
e)

S = {– 2, –1, 1 – 2j, 1 – 2j};
S = { 2, 1, 1 + 4j, 1 – 2j};
S = {– 3, 1, 1 + 2j, 1 – 2j};
S = { 3, –1, 1 – 2j, 1 + 2j};
NRA.

18. Numa

progressão

aritmética (PA), os três
( x + 4 , 2 x , x − 3 ) . Podemos afirmar que:

a) A razão desta PA é igual a 1 ;
2
b) O valor de x é negativo;
c) A soma dos três termos desta PA é igual a 3;
d) Impossível determinar a razão da PA.
e) NRA.

primeiros

termos

são

definidos

por
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19. Considere a função exponencial y = 2 x −1 e analise as afirmações a seguir:
I – É uma função sempre crescente.
II – Sua função inversa é f −1 ( x ) = 1 + log 2 ( x ) ;
III – Intercepta o eixo x no ponto de abscissa igual a 1;
IV – Intercepta o eixo y no ponto de ordenada igual a 2.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

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

20. Analise as afirmativas a seguir:
I – Um tanque cúbico de aresta 8 cm suporta 600 ml de água;
II – Uma esfera de raio 6 cm tem volume igual a um cilindro de raio da base 6 cm e altura 8 cm;
III – Em uma caixa cúbica de aresta 12 cm é possível guardar 64 esferas de raio 2 cm.
Estão corretas apenas as afirmativas:

a)
b)
c)
d)
e)

I;
II;
III;
I e II;
II e III.

21. Uma empresa, que opera no comércio eletrônico na internet, comercializa colares. O setor de
manufatura da empresa possui capacidade para entregar em 16 dias, 320 colares de 1,20 m cada
um. Mantendo-se as condições de produção, assinale a alternativa que apresenta o número de
colares de 1,25 m que podem ser entregues em 5 dias.
a)
b)
c)
d)
e)

96 colares;
108 colares;
72 colares;
88 colares;
NRA.
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22. Uma empresa de logística, no estado de Minas Gerais, financiou 120 caminhões novos para
transportar materiais de construção. A empresa que vendeu os caminhões informou que para essa
frota transportar os materiais de construção em uma distância de 3000 km, com velocidade média
de 60 km/h, gasta 10 dias. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de dias que a frota
nova gastará, considerando as mesmas condições, para percorrer 4500 km com uma velocidade
média de 45 km/h:
a)
b)
c)
d)
e)

25 dias;
30 dias;
15 dias;
20 dias;
NRA.

23. Considere uma autoescola na qual 25% dos alunos foram reprovados no teste psicotécnico, 15%
no teste de direção e 10% no teste psicotécnico e de direção ao mesmo tempo. Se um estudante é
selecionado aleatoriamente, assinale a alternativa que mostra a probabilidade de ele ter sido
reprovado no teste psicotécnico ou de direção.
a)
b)
c)
d)
e)

0,30
0,40
0,35
0,10
NRA

24. Um grupo é formado por homens e mulheres, totalizando 1500 pessoas. Cada pessoa deste grupo
fala apenas uma língua estrangeira (Inglês ou Francês ou Espanhol). Isto significa que não existem
neste grupo pessoas que falam duas ou até três línguas estrangeiras. O grupo é composto por 60%
de homens, 70% dos homens falam Inglês, 25% das mulheres falam Espanhol. Ainda existem 180
homens que falam Espanhol e 180 pessoas falam Francês. Assinale a alternativa que apresenta a
probabilidade de encontrar neste grupo uma pessoa que fala Inglês.
a)
b)
c)
d)
e)

33%
66%
50%
46%
NRA
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25. Ao dividir o polinômio D ( x) = 3 x 5 − 8 x 4 + 23 x 3 − 26 x 2 + 24 x por um polinômio divisor d (x ) , a
divisão é exata e o quociente é Q ( x) = 3 x 2 − 5 x + 6 . Sobre o divisor d (x ) , são feitas algumas
afirmativas:
I) Uma de suas raízes é 0;
II) A soma dos seus coeficientes tem valor 4;
III) O divisor d (x ) possui 4 termos;
IV) Todas as suas raízes são reais.
Das afirmativas acima, quantas são verdadeiras?
a)
b)
c)
d)
e)

0
1
2
3
4

26. Se o conjunto imagem da função f ( x) = (2k − 3) ⋅ cos(3x) − 2 é Im = [− 7,3] , então o valor de k
é dado por:
a)
b)
c)
d)
e)

0
1
2
3
4

(

)

27. Para que a distância entre os pontos A − 3,4 k e B(5,−4) seja de 10 unidades, o valor de k deve
ser:
a) 0
1
b)
2
c) 1
d) 2
e) 4
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28. A equação y 2 − 2 x 2 − 2 y − 8 x = 11 descreve uma:
a)
b)
c)
d)
e)

Circunferência;
Parábola;
Hipérbole;
Elipse;
NRA.

29. A reta r possui coeficiente linear 2 e passa pelo ponto A(2,1) . O coeficiente linear da reta s ,
paralela à reta r no ponto B(− 4,7 ) é dado por:
a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5

30. Considere os números complexos Z1 =
igual a
a)
b)
c)
d)
e)

5−3j
2+4j
e Z2 =
, em que j é a unidade imaginária
1+ j
1− j

− 1 . O produto Z1 ⋅ Z 2 é igual a:

10 + 11 j
− 14 + 11 j
−2+2j
11 + 7 j
− 1+ 7 j
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Texto I

Quais são as 10 tendências globais na gestão de pessoas?
A evolução da tecnologia digital, a rápida inovação nos modelos de negócios, a alteração na relação
empregador e empregado e as mudanças demográficas têm resultado em transformações
significativas para a gestão de pessoas.
Para acompanhar essas mudanças, a Deloitte Consultoria vem apresentando ao mundo, por alguns
anos, a pesquisa “Tendências Globais de Capital Humano”. Em sua última versão, a partir de mais de
7 mil respostas de gestores de RH e de negócios de 130 países, foram observadas as 10 tendências de
cultura e estrutura organizacional.
Segundo a Deloitte, “mudanças globais pressionam as empresas a reajustarem as forças de trabalho,
o ambiente organizacional e, até mesmo, a forma de trabalhar. Após anos focados em engajamento e
retenção de profissionais, desenvolvimento de liderança e disseminação de uma cultura, os executivos
veem agora a necessidade de redesenhar as organizações”.
Veja a lista de pontos abordados pela pesquisa, pela ordem de importância segundo os respondentes:
Desenho organizacional – a ascensão das equipes
Os mercados globais em rápida mutação e a revolução digital forçaram as empresas a inovarem
rapidamente, adaptar seus produtos e serviços e ficar mais perto do que nunca de seus clientes. Por
isso, 92% das empresas acreditam que é necessário redesenhar a organização. Empresas estão
descentralizando a autoridade e formando redes dinâmicas de equipes altamente capacitadas.
O despertar da liderança – gerações, equipes e ciência
A liderança continua a ser uma preocupação. Os desafios empresariais crescem e com isso aumenta
a necessidade do desenvolvimento de liderança. Equipes que misturam diferentes gerações e
formações de líderes têm alcançado melhores resultados e não existe mais espaço para a liderança
que aprende exclusivamente sozinha com a experiência vivenciada. As empresas têm procurado
líderes mais capacitados em gestão de pessoas e por isso vêm aumentando o investimento em
programas de treinamentos para esse público.
Nova cultura – foco em estratégia
A cultura tornou-se um dos temas de negócio mais importantes. Os gestores enfim passaram a
reconhecer que a cultura impulsiona o comportamento das pessoas, a inovação e o atendimento ao
cliente. A cultura é uma potencial vantagem competitiva, devido a isso, as empresas de destaque estão
usando dados e informações comportamentais para gerenciar e influenciá-la.
Engajamento – sempre ligado
O envolvimento dos funcionários continua a ser um desafio para as empresas. E o engajamento têm
se tornado um resultado do ambiente de trabalho mais flexível, centrado nos empregados, com foco
na escuta de funcionários, e na saúde e bem-estar da força de trabalho.
Aprendizado – profissionais assumem o controle
A pressão sobre as organizações para incentivar o desenvolvimento continua. Para intensificar, os
avanços tecnológicos estão levando as empresas a desenvolverem novas formas de fomentar uma
cultura de aprendizagem que vai além dos programas internos de educação formal.
Design thinking – como melhorar a experiência do funcionário?
O objetivo agora é projetar experiências de trabalho que sejam significativas, atraentes, agradáveis e
simples. Assim, o design thinking aparece como uma forma de facilitar os métodos de trabalho para
apoiar o funcionário a focar no que realmente importa entre as muitas demandas de informação, sendo
assim mais produtivo e engajado.
RH – inovação e maior visão estratégica
Os RHs estão sob crescente pressão dos líderes empresariais para aumentar o alinhamento com a
estratégia da empresa e buscar a inovação em seus processos e ações.

People analytics – como ganhar agilidade nas decisões?
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A revolução das métricas em gestão de pessoas está ganhando velocidade. Para oferecer a mais alta
qualidade de serviço ao cliente e inovação, tudo pode ser observado pela análise dos indicadores de
pessoas. A utilização de dados é, atualmente, um fator crucial para decisões relacionadas à força de
trabalho.
RH digital – revolução ou evolução?
O mundo totalmente digital está mudando a forma como vivemos, como trabalhamos e como os
negócios têm buscado seus resultados. O RH pode ajudar os funcionários a adquirirem uma
mentalidade digital, capaz de gerenciar e organizar suas atividades além de revolucionar a experiência
de todo o pessoal através da transformação de processos, sistemas e organização do próprio RH
através de novas plataformas digitais, aplicativos e formas de fornecer seus serviços internamente.
Gerenciamento da mão de obra – a economia do freelancer
A força de trabalho corporativa está mudando para o crescente uso de trabalhadores freelances. As
empresas estão cientes de que muitos dos melhores talentos estão dispostos a trabalhar dessa forma –
sem vínculos tradicionais – e não olhar para isso pode significar perder grandes oportunidades.
administradores.com.br
Texto II

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: “Qual a característica fundamental ao gestor de pessoas? Como aplicar este aspecto à prática
da gestão?”
Eu concordo com ela.

1. Sobre o enunciado acima é correto o que se afirma em:
a) ‘Eu’ é um pronome do caso reto e ‘ela’, um pronome oblíquo;
b) ‘concordo’ é um verbo conjugado na 1a pessoa do plural;
c) ‘com’ é uma conjunção;
d) ‘Eu’ é o único pronome do enunciado.
e) NDA
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Está doente, cansado, mas é um guerreiro.

2. Qual dos conectivos apresentados nas alternativas possibilita a reestruturação do enunciado acima,
mantendo ideia de oposição/contraste entre as orações:
a) Porquanto;
b) Não obstante;
c) Consoante;
d) Ao passo que;
e) Contanto que.
Podem questionar-me: estou com a mente preparada.

3. Os dois pontos presentes no enunciado poderiam ser substituídos, sem alteração de sentido, por:
a) uma vírgula e a palavra ‘portanto’;
b) um ponto e vírgula e a palavra ‘e’;
c) uma vírgula e a palavra ‘como’;
d) a palavra ‘embora’;
e) uma vírgula e a palavra ‘pois’.
O estudante trouxe o trabalho para mim.

4. Sobre o enunciado não se pode afirmar que:
a) ‘estudante’ é sujeito do verbo ‘trazer’;
b) o uso de ‘mim’ se justifica pelo papel de sujeito do verbo ‘trazer’;
c) o enunciado pode ser caracterizado na variante padrão da língua;
d) o enunciado pode ser caracterizado na variante popular da língua;
e) NDA.

5. Dentre as alternativas abaixo, identifica-se orações subordinadas substantivas que são subjetivas, exceto:
a) Resolveu-se que os alimentos subiriam de preço.
b) É muito bom que a criança, de vez em quando, entenda sua infância.
c) Ignoras quanto vale meu apartamento?
d) Perguntou-se ao vendedor quando seríamos pagos.
e) NDA.

6. Nas alternativas abaixo, o ‘se’ é conjunção integrante em:
a) Não sabemos se o café é bom.
b) Necessita-se de subsídios.
c) Olhavam-se a cada instante.
d) Ela se morria de raiva.
e) Compra-se dólares.
O perigo noturno silencia a Rocinha, mas ela renasce todo dia.

7. No enunciado acima, há dois sujeitos. Há também uma relação de referência. A informação incorreta é
encontrada em:
a) O sujeito do verbo ‘silencia’ é ‘perigo noturno’;
b) ‘ela’ é o pronome que retoma ‘Rocinha’;
c) ‘ela’ é o sujeito do verbo ‘renasce’;
d) ‘mas’ atribui uma ideia de adição;
e) o núcleo do sujeito de ‘silencia’ é ‘perigo’.
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Elas nunca concordaram comigo, porque sempre as questionei.

8. Tomando os termos ‘Elas’, ‘comigo’e ‘as’, as classes são, respectivamente:
a) sujeito, objeto e objeto;
b) sujeito, objeto e sujeito;
c) sujeito, objeto e adjunto adverbial;
d) objeto, objeto e sujeito;
e) NDA.
O irmão não ___ mal, nem ___ mal; isso talvez explique seu ___ humor.

9. As lacunas são preenchidas corretamente por:
a) o queria – lhe tratava – mau;
b) o queria – o tratava – mau;
c) lhe queria – lhe tratava – mau;
d) lhe queria – o tratava – mau;
e) lhe queria – o tratava – mal.
Talvez ela compre o produto.

10. No que diz respeito aos modos verbais, o enunciado expressa:
a) atitude de certeza;
b) atitude de ordem;
c) atitude de suposição;
d) atitude de possibilidade;
e) NDA.

Fact or Fake News? Can you trust everything you read online?
It’s easy to tell the difference between a real news story and a made up one, right? Maybe not.
In the past, watching the news on TV; reading a newspaper and listening to the radio were the only
ways to stay up to date with what was going on in the world – and we would always rely on these
sources telling the truth about events. Now, through social media we receive news at the tips of our
fingers often in ‘real time’, but we cannot always rely on this news being as truthful.
Broadcasters like Newsbeat or Sky have staff who check the facts in their news stories. But anyone can
write news articles and share them on social media- this
has led to the phenomenon called ‘fake news’. And it’s
not just the ‘news’ that people can lie about, there have
also been reports of people setting up fake online funding
pages for victims of crime when in fact they are just pages
to trick people into giving money.
Fake news can describe news stories that are completely
made up- “WOMAN GIVES BIRTH TO A 4 STONE
BABY!” But ‘fake news’ also describes news stories that have some truth in them as well as some lies
- these are harder to spot!
Some types of fake news can look real and this can make us think they’re true. In some cases people
can take a popular newspaper logo and place it on a fake news story to make it look genuine. In other
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cases, like the example above, fake news may be easier to spot. Most of the time, fake news stories
have a mix of truth and lies to make the whole story seem more believable.
So why do people share fake news?
People can share fake news by accident. You might think that a story is true and want to show your
friends . Other people write fake news on purpose to try and make a story more popular.
Some education experts are calling for young people to be taught how to spot ‘fake news’. Teachers say
they are seeing examples of ‘fake news’ in pupils homework. This is concerning as it shows that young
people may be finding it hard to spot the difference between truth and lies online, and may be assuming
that anything they read online is real . Teachers have said that young people should be given help to
avoid doing this, and teaching them how to spot fake news is as important as teaching them maths and
science. What do you think?
If you share a news story, check first whether it is real, as sharing fake news – intentionally or
unintentionally – can mean that other people will believe something that’s made up.
Source: https://www.thinkuknow.co.uk/11_13/News/Fact-or-Fake-News-Can-you-trust-everything-youread-online/

11. Which is the correct sequence: TRUE or FALSE of the statements below:

(TEXT

COMPREHENSION)
(
(
(
(
(

) Through social media we receive news in real time, but we cannot rely on this news as true;
) People can take a popular newspaper logo and place it on a fake news story;
) Fake news story don’t have a mix of truth and lies to make the story more believable;
) Some types of fake news can look real and we think they’re true;
) Fake news may not be easier to spot.

a)
b)
c)
d)
e)

T – T – T – F- T;
F – T – T – F – F;
F – F – T – F – T;
T- T – F – T – F;
T – F – T – T – T.

12. […] “but we can not rely on this news being as truthful.”
a)
b)
c)
d)
e)

(SYNONYM)

Say;
Talk;
Show;
Deny;
Trust.

13. […] “ we receive news at the tips of our fingers often in real time,” […]
a)
b)
c)
d)
e)

In a wrong way;
Clearly;
Immediately;
Lately;
In a distorted way.

(EXPRESSION MEANING)
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Kofi Annan: Former UN chief and Nobel Peace Prize laureate
It was at his elite boarding school in West Africa that Kofi Annan - the man who would later become
the world's top diplomat - learnt one of his most important lessons.
It was, he said later, "that suffering anywhere concerns people
everywhere".
The idea seems to have inspired Annan throughout a life which saw
him play a key role in the crises which have shaped the world, from the
HIV/Aids pandemic, to the Iraq War and, latterly, climate change.
His humanitarian work would win him a Nobel Peace Prize, but it
would also win him a raft of critics.
Annan, the first black African to lead the United Nations, would nonetheless became one of the most enduring
and recognised diplomats in modern history.
Changing times
Kofi Atta Annan and his sister, Efua Atta, were born in the city of Kumasi in what was then Gold Coast in
April 1938. The twins' first names meant "born on a Friday" in Akan, while their shared middle name means
"twin".
He grew up in a wealthy family - his grandfathers were traditional leaders, while his father became a provincial
governor - in a country still under British rule.
Then, two days before the future diplomat turned 19, the country finally won its independence, becoming
Ghana.
The impact on Annan's later life cannot be underestimated.
"I walked away as a young man convinced that change is possible, even radical revolutionary change," Annan
told a group in Canada in 2012.
After studying at university, first in the newly liberated Ghana, followed by Macalester College in the US, he
got his first job with the UN.
The position - a budget officer with the World Health Organization (WHO) - gave no hint as to the career he
was to have over the next four decades, culminating in 1997 when he was elected secretary-general.
But before he got there, he would face one of the biggest scandals of his career.
By 1993, Annan had risen to the post of under secretary-general and head of peacekeeping.
Genocide
The next year, up to 800,000 ethnic Tutsis and moderate Hutus were massacred in 100 days in Rwanda.
Then, in 1995, up to 8,000 Muslims were executed by Serbian forces in a so-called UN safe area in Bosnia.
In both cases, Annan and his department came under fire - especially after it emerged that his department had
largely ignored information that had been passed to them, warning that the Rwandan genocide was being
planned.
On the 10th anniversary of the genocide, Annan acknowledged his shortcomings.
"I myself, as head of the UN's peacekeeping department at the time, pressed dozens of countries for troops,"
he said in 2004. "I believed at that time that I was doing my best.
"But I realised after the genocide that there was more that I could, and should, have done to sound the alarm
and rally support. This painful memory, along with that of Bosnia and Herzegovina, has influenced much of
my thinking, and many of my actions, as secretary-general."
Source: https://www.bbc.com/news/world-africa-44412275
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14. Kofi’s motto of life are the ones below, EXCEPT:

(TEXT COMPREHENSION)

a) He did not press dozens of countries for troops at the time of genocide as a head of the UN’s
peacekeeping department;
b) He worked from the HIV/AIDS pandemic, to the Iraq War and climate change;
c) Suffering anywhere concerns people everywhere;
d) The painful memory, along with that of Bosnia and Herzegovina, has influenced much of his thinking;
e) He realized after the genocide that there was more that he could and should have done to sound the
alarm and rally support.

15. “He grew up in a wealthy family – his grandfathers were traditional leaders, while” […] (SYNONYM)
a)
b)
c)
d)
e)

Important;
Rich;
Poor;
Modest;
Miserable.

16. Mamet, you haven’t moved off that couch all day.”
a)
b)
c)
d)
e)

(SYNONYM)

Wardrobe;
Armchair;
Rug;
Sofa;
Floor.

Brazil’s Supreme Court Considers Decriminalizing Abortion
Natanael Barbosa and his aunt, Maria Aparecida Barbosa, talking about Natanael’s sister Ingriane Barbosa
Carvalho, who died from a clandestine abortion.
PETRÓPOLIS, Brazil — For three days after she had an illegal abortion, Ingriane Barbosa Carvalho
hemorrhaged in silence. Even as she writhed in pain, and an infection caused by the botched procedure spread,
Ms. Carvalho insisted to relatives she was just nursing a stomach bug.
By the time she sought medical help, it was too late. Ms. Carvalho, a 31-year-old mother of three, died seven
days later.
Her death on May 16 illustrates the high stakes of the fight over reproductive rights that is playing out before
Brazil’s Supreme Court during a rare two-day public hearing that started Friday.
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The court will consider whether Brazil’s abortion laws
— which forbid terminating pregnancies with few
exceptions, including cases of rape and instances in
which the mother’s life is in peril — are at odds with
constitutional protections.
The hearing, which will continue Monday, is unlikely
to lead to the imminent legalization of abortion. But
women’s rights activists hope the public hearing will set
off a high-profile debate on the issue, draw attention to
the risks hundreds of thousands of women take each
year as they resort to clandestine abortions and
ultimately pave the way to overhauling the existing law.
Source: https://www.nytimes.com/2018/08/03/world/americas/brazil-abortion-supreme-court.html

17. […] “Brazil’s abortion laws-which forbid terminating pregnancies with few exceptions, including cases
of rape and instances in which” […]
a)
b)
c)
d)
e)

(MEANING)

Murder;
Threat of violence;
Insult;
Brainless;
Fetus ’death.

18. “By the time Ms. Carvalho sought medical help, it was too late. She, a 31-year old mother of three, died
seven days later.” (VERB INFINITIVE)
a)
b)
c)
d)
e)

To seek;
To sink;
To think;
To say;
To sit.

Brazil museum fire: ‘incalculable’ loss as 200-year-old Rio institution gutted
The Museu Nacional houses artefacts from Egypt, Greco-Roman art and some of
the first fossils found in Brazil
Brazil’s oldest and most important historical and scientific museum has been consumed by fire, and much of
its archive of 20 million items is believed to have been destroyed.
The fire at Rio de Janeiro’s 200-year-old National Museum began after it closed to the public on Sunday and
raged into the night. There were no reports of injuries, but the loss to Brazilian science, history and culture was
incalculable, two of its vice-directors said.
Brazilians mourn museum's priceless collection amid anger at funding cuts
“It was the biggest natural history museum in Latin America. We have invaluable collections. Collections that
are over 100 years old,” Cristiana Serejo, one of the museum’s vice-directors, told the G1 news site.
Marina Silva, a former environment minister and candidate in October’s presidential elections said the fire was
like “a lobotomy of the Brazilian memory”.
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Luiz Duarte, another vice-director, told TV Globo: “It is an unbearable catastrophe. It is 200 years of this
country’s heritage. It is 200 years of memory. It is 200 years of science. It is 200 years of culture, of education.”
TV Globo also reported that some firefighters did not have enough water to battle the blaze.
It wasn’t immediately clear how the fire began. The museum was part of Rio’s Federal University but had
fallen into disrepair in recent years. Its impressive collections included items brought to Brazil by Dom Pedro
I – the Portuguese prince regent who declared the then-colony’s independence from Portugal – Egyptian and
Greco-Roman artefacts, “Luzia”, a 12,000 year-old skeleton and the oldest in the Americas, fossils, dinosaurs,
and a meteorite found in 1784. Some of the archive was
stored in another building but much of the collection is
believed to have been destroyed.
Brazil’s president, Michel Temer, who has presided over
cuts to science and education as part of a wider austerity
drive, called the losses “incalculable”. “Today is a tragic day
for the museology of our country,” he tweeted. “Two
hundred years of work research and knowledge were lost.”

Source: https://www.theguardian.com/world/2018/sep/03/fire-engulfs-brazil-national-museum-rio

19. The statements are correct, EXCEPT one:
a)
b)
c)
d)
e)

(TEXT COMPREHENSION)

“It was the biggest natural history museum in Latin America;”
“Most of its archive of 20 million items is believed to have been destroyed;”
“The museum was part of Rio’s federal University;”
“Luzia”, “a 12.000 year skeleton and the oldest in the Americas, was in the museum;”
“There were reports of injuries in this tragedy.”

20. “Marina Silva, a former environment minister and candidate in October’s presidential elections”[…]
(SYNONYM)
a)
b)
c)
d)
e)

New;
Next;
Past;
Future;
None of the answers above.

Utilize esta folha como rascunho para redação. Pode destacá-la
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