- Processo Seletivo 01 de junho de 2019

Leia atentamente as instruções abaixo antes de iniciar a prova
01. Este bloco contém dois cadernos de questão com 21 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 21)
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!
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1. Em uma experiência de Física, enche-se um frasco de vidro com 1000 cm3 de um líquido à
temperatura de 15ºC. Ao se aquecer o conjunto a 165ºC, extravasam 9 cm3 do líquido.
Considerando que o vidro também sofreu dilatação térmica e que o coeficiente de dilatação
volumétrica do vidro é de 27 ⋅ 10 −6 ºC-1, pode-se afirmar que a dilatação térmica real sofrida pelo
líquido, é:
a)
b)
c)
d)
e)

4,95 cm3
9,85 cm3
8,70 cm3
13,05 cm3
11,50 cm3

2. A figura abaixo apresenta, graficamente, como uma força motriz, que atua sobre um corpo, varia
em função do tempo. Considere que a força atua na direção horizontal e sempre no mesmo sentido.
O corpo, que tem massa de 420g encontra-se em repouso no instante 0s, sobre uma superfície
horizontal e sem atrito. Qual das alternativas abaixo indica a velocidade do corpo após 1,4
segundos?
a)
b)
c)
d)
e)

80 km/h
72 km/h
36 km/h
20 km/h
10 km/h

3. Um objeto é posicionado em frente a um espelho esférico côncavo, no ponto médio entre o
espelho e o seu centro de curvatura. Nesta situação, é possível afirmar que a imagem deste objeto,
conjugada pelo espelho, será:
a)
b)
c)
d)
e)

Maior do que o objeto, invertida e real.
Menor do que o objeto, invertida e real.
Do mesmo tamanho do objeto, invertida e real.
Do mesmo tamanho do objeto, direita e virtual.
Nesta situação, a imagem é imprópria.
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4. Uma partícula eletrizada com carga Q é capaz de gerar em um ponto A, situado a uma distância
d, um potencial elétrico de intensidade V. Se dobrarmos o valor da carga elétrica da partícula e
quadruplicarmos a distância, qual será o valor do potencial elétrico no ponto B?
a)
b)
c)
d)
e)

Continuará o mesmo valor, V.
V/8.
8V.
2V.
V/2.

5. O movimento de um veículo obedece à seguinte função horária, S = 10 + 5t + t 2 , para o espaço
em metros e o tempo em segundos. Qual das alternativas abaixo representa a velocidade média e
a aceleração do veículo no intervalo de 1 a 5 segundos?
a)
b)
c)
d)
e)

5 m/s e 1 m/s2.
10 m/s e 1 m/s2.
11 m/s e 2 m/s2.
5 m/s e 0,5 m/s2.
11 m/s e 1 m/s2.

6. Você encontra um fragmento de rocha e deseja determinar sua densidade para conhecer sua
pureza. O fragmento de rocha pesa 12,60 N no ar. Quando você suspende o fragmento por uma
corda leve e totalmente imersa na água (d = 10³ kg/m³), a tensão na corda é igual a 6,30 N. Nestas
condições, a densidade da amostra é de:
a)
b)
c)
d)
e)

3,80×103 kg/m³
3,00×10-3 kg/m³
2,60×103 kg/m³
2,00×103 kg/m³
1,20×10-3 kg/m³
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7. Um veículo de 15000 N está seguro por um cabo leve, massa desprezível, sobre uma rampa muito
lisa (sem atrito), como mostra a figura. O cabo forma um ângulo de 27º em relação à superfície
da rampa, e a rampa ergue-se 37º acima da horizontal. Pode-se afirmar que a força de tração no
cabo necessária para manter o carro em equilíbrio é de:
Considere: sen37° = 0,60; cos37° = 0,80 ; sen27° = 0,45 ; cos27° = 0,90 ; g = 10 m/s².

a)
b)
c)
d)
e)

10,00×103 N
9,00×103 N
7,00×103 N
3,00×103 N
1,00×103 N

8. Em uma competição esportiva sobre patins, dois competidores vão à quadra para o jogo final.
Durante a partida, um patinador de massa 80 kg, inicialmente em repouso, atira uma bola de massa
2,0 kg para frente com energia cinética de 100 J. Imediatamente após o lançamento, desprezando
o atrito entre as rodas dos patins e o solo, o módulo da velocidade alcançada pelo patinador é de:
a)
b)
c)
d)
e)

0,65 m/s
0,45 m/s
0,35 m/s
0,25 m/s
0,15 m/s

9. Uma partícula na periferia de uma roda de raio 100 cm, inicialmente em repouso, descreve um
movimento circular uniformemente variado com aceleração angular constante de 5π rad/s².
Considerando θo = 0°, o número de voltas realizadas pela partícula no tempo de 10 s é de:
a)
b)
c)
d)
e)

125
225
250
450
375
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10. Um equipamento eletrodoméstico A apresenta as seguintes informações: 127 V / 100 W. Outro
equipamento B apresenta as seguintes características: 220 V / 100 W. Com base nas informações,
pode-se afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

O equipamento A consome mais energia.
Os dois equipamentos A e B consomem a mesma energia.
O equipamento B demanda uma maior corrente elétrica.
O equipamento B consome mais energia.
As afirmações anteriores são todas falsas.

11. Determine o valor da intensidade da corrente elétrica solicitada à fonte de alimentação de 36 V,
conectada entre os pontos A e B. Todos os resistores são de 10 Ω.

a)
b)
c)
d)
e)

0,33 A
3A
0,48 A
1,4 A
0,72 A

12. Considerando uma partícula com carga elétrica de 100 ⋅ 10 −6 C que se desloca em um meio com
velocidade v. Sabendo ainda que neste meio tem-se um campo magnético com indução magnética
de 2 ⋅ 10 −3 T, com linhas de força perpendiculares à direção do movimento da partícula, determinar
a velocidade da partícula sabendo que a força magnética que atua na partícula em movimento é
de 10 ⋅ 10 −4 N:
a) 9 ⋅ 10 −7 m/s
b) 5 ⋅ 10 −3 m/s
c) 5 ⋅ 10 3 m/s
d) 5 ⋅ 10 −2 m/s
e) 0 m/s
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13. Analisando o circuito abaixo, determinar a resistência equivalente Reqt:

Reqt

a)
b)
c)
d)
e)

Todos os resistores
de 100 Ω

275 Ω
75 Ω
30 Ω
300 Ω
600 Ω

14. Um grande sino de 800 kg, que se encontrava na torre da capela da cidade de Suspiro, no Vale do
Sussurro, sofreu um grande abalo e os cabos que o prendiam se partiram. O sino caiu de uma
altura de 12,0 m em queda livre, considerando g = 10,0 m/s², o tempo para ele atingir o solo foi,
aproximadamente, de:

a)
b)
c)
d)
e)

0,75 s
1,55 s
2,25 s
3,15 s
3,75 s
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15. A lâmina bimetálica representada na figura abaixo encontra-se a uma temperatura ambiente de
20ºC. Se o coeficiente de dilatação linear do metal (A) for um terço do coeficiente de dilatação
linear do metal (B), aquecendo-se a lâmina até 170º C, pode-se afirmar, com relação ao sistema
de coordenadas, que:
z

A
B

y
x

a)
b)
c)
d)
e)

A lâmina curvará na direção do eixo x no sentido positivo.
A lâmina curvará na direção do eixo x no sentido negativo.
A lâmina curvará na direção do eixo z no sentido negativo.
A lâmina curvará na direção do eixo z no sentido positivo.
A lâmina continuará na direção do eixo y no sentido positivo.

16. Uma empresa, da nova economia, usa um aplicativo de celular para conectar motoristas
profissionais aos clientes. Um motorista, que trabalha para a plataforma do aplicativo dessa
empresa, trabalha 6 horas por dia durante 10 dias e tem um gasto no valor de R$ 1.026,00 de
combustível. Assinale a alternativa que apresenta o valor do gasto em 30 dias desse motorista de
aplicativo, se ele trabalhar 4 horas por dia:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 2052,00
R$ 1050,00
R$ 1526,00
R$ 2504,00
NRA

17. Em uma divisão polinomial, o dividendo é D ( x) = x 3 + 9 x 2 + 10 x + 2 , o quociente é Q ( x) = x + 5
e o resto é R ( x) = −9 x + 7 . A soma dos coeficientes do divisor é dada por:

a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
NRA
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18. Sobre a função quadrática, f ( x) = 2 x 2 − 8 x − 3 , são feitas as seguintes afirmações:
I – É uma função par.
II – É crescente para o intervalo: {x ∈ ℜ | x > 2}.
III – O conjunto imagem é definido por: Im = {y ∈ ℜ | y ≥ −11} .
Marque a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a afirmativa I é verdadeira.
Todas são falsas.
Todas são verdadeiras.
Apenas a afirmativa II é verdadeira.
Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

19. O ponteiro de um relógio de medição de uma fábrica de móveis funciona acoplado a uma
engrenagem, de modo que quatro voltas completas da engrenagem acarretam uma volta completa
no mostrador do relógio. Assinale a alternativa que mostra quantas voltas completas, no mostrador
do relógio, o ponteiro dá quando a engrenagem dá 4.136 voltas:
a)
b)
c)
d)
e)

1034 voltas
1870 voltas
906 voltas
2160 voltas
NRA

20. Considere uma progressão aritmética (PA) em que o primeiro termo é 4 e a razão é 2. A soma dos
dez primeiros termos desta PA corresponde ao perímetro do polígono representado a seguir. Podese afirmar que a área do polígono, em unidades de área (u.a.), é de:

a)
b)
c)
d)
e)

130
300
650
700
1300
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21. Um objeto A de 1 m de altura se encontra a uma distância de 3 m à esquerda da origem do sistema
de coordenadas cartesianas. Um outro objeto B, de altura 2 m se encontra 7 m à esquerda do
objeto A. Considere a reta que passa pelos dois pontos que se localizam nos topos de cada objeto.
O coeficiente linear desta reta é dado por:

a)

−

b)

4
7

c)

−

d)

1
4

1
7

1
4

NRA

e)

22. A raiz da reta da questão anterior tem valor de:
a)
b)
c)
d)
e)

0
1
2
3
4

23. Uma empresa do setor automotivo está promovendo uma ação de venda. Para o ambiente ficar
mais elegante, a equipe de marketing quer dispor 5 modelos de BMW e 4 modelos de Ferrari em
fila, de modo que os modelos de Ferrari ocupem os lugares pares. Assinale a alternativa que
mostra quantos são os arranjos possíveis:
a)
b)
c)
d)
e)

2880
3580
1640
2980
NRA
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24. No ramo da engenharia, saber resolver uma equação é um habilidade que o profissional deve
1
, em ℜ, está sendo empregada para resolver
possuir. Portanto, suponha que a equação 52 x −1 =
625
um problema de controle de sistema. Assinale a alternativa que mostra a solução da equação:

a)

3
2

b)

2
3

c) −

2
3

d) −

3
2

e) NRA

25. Considere as seguintes funções:

 x 2 + 5 x − 10 se x ≤ 2

f ( x) =  log ( x + 4) se x > 2
 12

e

log3 ( x 2 − 4 x + 4) se

g ( x) = 
3x − 9
se

6

Pode-se afirmar que f ( g ( f ( g (−1)))) é igual a:

a)
b)
c)
d)
e)

−4
4
−2
2
12

x<2
x≥2
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 x 1 − 2


2  . Os valores de x para que det(2 A) = 32 são:
26. Considere a seguinte matriz: A =  3 x
0 −1 2 



a)
b)
c)
d)
e)

−1 e 0
−2 e 1
−4 e 2
1e 2
NRA

27. Considere os seguintes números complexos Z1 = −1 + j , Z 2 = 2 − 2 3 j e Z 3 = − 3 − j , em que
j é a unidade imaginária igual a

I–

− 1 . São feitas as seguintes afirmações:

Z2
2
é igual ao conjugado de Z1 .
Z3

  5π 
 5π
II – A forma trigonométrica de Z 2 ⋅ Z 3 é dada por: Z = 8cos  + jsen
 6
  6 
3
III – Z 3 é um número imaginário puro.


 .


Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Todas as afirmativas são falsas.

− 2x − 4
≤ 0 possui dois intervalos como solução. Observando apenas o primeiro
x2 + 2x − 3
intervalo, de menores valores de x, conclui-se que o número de soluções inteiras do mesmo é dado
por:

28. A inequação

a)
b)
c)
d)
e)

1
2
3
4
5
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29. O topo de uma estátua T se encontra a uma distância de 2 3 metros de um ponto P, localizado
no solo. Sabendo que o segmento PT forma um ângulo de 60o com a horizontal, a altura da
estátua é dada, em metros, por:
a) h = 2 3
b)
c)
d)
e)

h= 3
h=3
h=2
NRA

30. Sobre a divisão polinomial

D( x)
x7 + 1
são feitas as seguintes afirmações:
= 3
d ( x) x + x + 1

I – O quociente da divisão é igual a Q ( x) = x 4 + x 2 + 1 .
II – O resto da divisão é igual a zero.
III – Uma das raízes do quociente da divisão é − 1 .
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as afirmativas estão corretas.
Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Todas as afirmativas são falsas.
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Texto I
7 hábitos que os pais podem transformar na educação dos filhos
Estimular o diálogo com carinho e disciplina contribui tornar a convivência mais harmônica
Entre muitos aspectos, quando o assunto é criação dos filhos, é importante que exista um equilíbrio
entre educá-los com disciplina, mas sem perder a ternura. A tarefa não é das mais fáceis, é importante
dizer. Ataques de birra, se jogar no chão sem motivo e respostas ríspidas são alguns dos
comportamentos que podem tirar os pais do sério. Nessas horas é importante respirar fundo, tentar
manter a calma e ter em mente que aquela pessoinha precisa da sua ajuda e atenção para ensinar,
enquanto ela ainda não tem total discernimento, o que é certo e errado. Não há uma fórmula de
como educar, mas psicólogos afirmam que o diálogo é sempre a melhor alternativa. E ressaltam que
na vida pais e filhos sempre podem aprender juntos. Veja a seguir alguns hábitos que os pais
costumam praticar na hora de educar os filhos e que podem ser transformados:
Pai e mãe discordam na frente dos filhos
Quando os pais demonstram ter opiniões diferentes, a criança pode entender que o limite imposto por
um dos pais não é verdadeiro e essa ideia pode dificultar que ela obedeça e cumpra regras, declara a
psicóloga Aline de Aguiar, do Rio de Janeiro, doutora em Psicologia Social. Claro que é normal que
o casal não concorde em tudo, mas Aline sugere que seja feita uma conversa longe da criança para
definir, em comum acordo, as regras da casa.
Não dar o exemplo
Os pais são a referência do filho. Aline de Aguiar conta que as brincadeiras de imitação começam
desde bebê, com a criança tentando fazer as mesmas caras dos pais, os mesmos sons. Conforme o
pequeno cresce, passa a questionar quando não pode ser igual a eles. "O exemplo é muito mais forte
para a criança do que as palavras", comenta a psicóloga. Hábitos como não fumar, comer verduras e
legumes e dormir cedo pode fazer com que a criança entenda desde cedo a importância de levar um
estilo de vida mais saudável.
Ceder às birras
É verdade que há momentos em que ela irá espernear demais. Mas ceder a isso é deixar que o filho
fique no comando, ou seja, ele irá achar que pode conseguir tudo o que quer, na hora que quiser basta chorar. A psicóloga Aline explica que as crianças desafiam e buscam o limite o tempo todo.
"Mas sem esse limite pode haver insegurança pois não fica claro o que é certo ou errado diante de
situações da vida", diz. O melhor a fazer é dizer para ela que a birra não vai adiantar, sempre com
muito diálogo. Uma hora ela irá perceber que a choradeira não trará resultado e irá parar.
Não dar explicações
As regras são mais fáceis de serem seguidas se forem compreendidas. Simplesmente dizer "não pode",
"você não vai", pode deixar a criança brava por não entender o motivo. É claro que existem
explicações complexas demais para o pequeno entender, como dizer o que é um choque ao colocar o
dedo na tomada, mas há outras abordagens mais eficientes. "Nessas horas, vale investir no afeto e
explicar com paciência: 'Não pode colocar o dedo na tomada, você pode se machucar; papai te ama e
quer que você fique bem! Venha cá que quero te dar um abraço'", sugere a psicóloga Aline. A
demonstração de carinho ajuda a mostrar que você impõe regras porque quer o bem do filho.
Contar pequenas mentiras
Contar que o "bicho papão" pode pegar o filho se ele não comer salada nem sempre é uma boa forma
de educar. Segundo a psicóloga Rosmairi Oliveira, de São Paulo, a criança fica sempre muito atenta
ao comportamento e às atitudes dos pais e pode perceber, com o tempo, as pequenas mentiras. "Pais
que mentem têm grande chances de criar filhos também mentirosos", afirma. No futuro, quando a
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criança disser que já fez o dever de casa enquanto, na verdade, jogava videogame pode parecer só
mais uma mentirinha sem consequências.

Fazer ameaças
É comum os pais ameaçarem a criança com a punição de tirar-lhe algo bom, caso a criança seja
desobediente - ou presenteá-la ao concluir algo de bom. "Isso é condicionar o comportamento, sem
mostrar a importância dele", conta a psicóloga Rosmairi.
Além disso, ameaçar sem cumprir é ainda pior: isso enfraquece a moral dos pais, pois a palavra fica
árida, autoritária e ainda falsa. "Mentiras, chantagens e ameaças não ajudam os filhos a lidar com as
frustrações, amadurecer os valores e fazer uso de estratégias pró-ativas na vida", conclui a
especialista.
Comentar os defeitos do companheiro na frente do filho
Sejam pais separados ou com conflitos dentro de casa, a regra é clara: evite fazer do filho um muro
de lamentações. Segundo a psicóloga Rosmairi, a grande necessidade de denegrir a imagem do
parceiro vem da necessidade de obter a cumplicidade da criança. "Isso é uma tortura para ela que,
muitas vezes, se vê dividida entre o pai ou a mãe", alerta. Em vez de o pequeno se sentir protegido, pode
ficar inseguro, não ter um exemplo de afetividade e sofrer com a ausência de harmonia e união da família.
(minhavida.com.br)

Texto II
Só metade das famílias dedica tempo suficiente à educação dos filhos
Pesquisa da ONG britânica Varkey Foundation mostra a percepção de famílias brasileiras e de
outros 28 países sobre a maneira com que acompanham a vida escolar de seus filhos
Você não está sozinho(a) quando diz que não tem tempo para acompanhar o desempenho de seu filho
ou sequer perguntar como foi o dia dele na escola. No Brasil, 46% dos pais e responsáveis por crianças
em idade escolar dizem não dedicar tempo suficiente com a educação dos filhos, 41% reservam uma
quantidade adequada e 9% sentem que reservam muito tempo para acompanhá-los. É isso o que
mostra uma pesquisa da ONG global de educação Varkey Foundation feita em parceria com o
Instituto Ipsos com 27 mil pais de estudantes de 4 a 18 anos em 29 países.
Mais do que um consenso entre educadores, outras pesquisas internacionais mostram que o
engajamento familiar é fundamental para o desenvolvimento dos alunos. De acordo com a publicação
Family Engagement from the Youth Perspective, do Cambridge Kids Council, a aproximação entre
escolas e famílias pode influenciar resultados educacionais das crianças e ajudar os alunos a
transitarem com autonomia por diferentes etapas das suas vidas, além de colaborar para promover a
equidade na educação.
O estudo da Fundação Varkey também aponta que 51% dos familiares consideram a escola as escolas
públicas brasileiras “fracas” e, se houvesse condições financeiras, 81% daqueles cujos filhos
frequentam escolas públicas disseram que “bastante provavelmente” ou “muito provavelmente”
migrariam para o ensino privado. Trata-se do índice mais alto em toda a América Latina.
Apesar de se declararem pouco participativos nos estudos dos filhos e criticarem a qualidade da escola
pública, 70% dos brasileiros estão otimistas quanto ao futuro dos filhos, um número muito superior
à média global de 60%.
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Melhorou ou piorou?
Enquanto as transformações tecnológicas e culturais demonstram-se cada vez mais rápidas, os pais
demonstram-se em dúvida quanto aos padrões de educação terem melhorado ou piorado nos últimos
dez anos – 40% dizem que “melhorou” e 37% dizem que “piorou”. Os dados referentes ao Brasil são
um pouco menores que a média: para 36% está melhor, enquanto 52% avaliam que o ensino piorou
na última década.
Alguns dos pais mais pessimistas se encontram nas grandes economias europeias. Os pais franceses
estão particularmente pessimistas quanto à educação, com apenas 8% dizendo que os padrões
melhoraram, seguidos pelos alemães (19%).
Os pais das economias asiáticas emergentes são muito mais positivos, com 72% na Índia e 70% na
China e em Singapura dizendo que a educação melhorou. O Japão é o único país asiático abaixo da
média global da pesquisa, com 21%.
Reconhecimento do professor
Caso houvesse fundos adicionais para a escola de seus filhos, a maioria dos pais gostaria que fossem
gastos nos professores. Metade (50%) dos pais indica mais professores, ou uma melhor remuneração
dos professores existentes, como uma de suas principais prioridades. Isso é comparado com pais que
gastariam fundos adicionais hipotéticos para a escola de seus filhos em: computadores/tecnologia
(46%); atividades extracurriculares (44%); equipe de suporte (37%); recursos (37%); e em edifícios
e outras instalações (34%).
Gestão escolar
O número de pais brasileiros (55%) que aprovam a gestão de escolas públicas por empresas privadas
(como no modelo nos Estados Unidos) é três vezes superior ao dos que se opõem à ideia (16%).
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Associações de pais são uma escolha popular para a gestão de escolas públicas, com quase dois terços
(61%) dos pais brasileiros satisfeitos com esta opção, número muito acima da média global (50%).

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: “Principais desafios na educação dos filhos”

Logo após, João quebrou a faca homicida.
1. Assinale a alternativa que apresenta um verbo de mesma transitividade de ‘quebrar’:
a)
b)
c)
d)
e)

o braço estancou mais rápido;
o líquido que gotejava;
deu o bastão ao sujeito;
mantendo consigo a ponta afiada;
quando o homem era símbolo de violência.

Moda verão a gente encontra no Mappin.
2. No texto, observa-se:
a)
b)
c)
d)
e)

a topicalização do sujeito;
a topicalização do objeto;
a ordem direta;
a frase nominal;
NDA.

O cartão de crédito você usa em qualquer lugar.
3. Na frase citada, tem-se:
a)
b)
c)
d)
e)

ordem direta e topicalização do sujeito;
ordem indireta e topicalização do objeto direto;
ordem direta e topicalização do objeto indireto;
ordem indireta e ausência de qualquer topicalização;
NDA.
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4. Para a construção do Imperativo Afirmativo, tudo que se afirma abaixo está correto, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

uso de 2a Pessoa do singular do Presente do Indicativo;
uso de 2a Pessoa do plural do Presente do Indicativo;
uso de 3a Pessoa do singular do Presente do Subjuntivo;
Uso de 1a Pessoa do plural do Presente do Subjuntivo;
NDA.

Vista de cima, a imensa estrada parece uma cicatriz na floresta.
5. Sobre o texto, é incorreto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

‘a imensa estrada’ é o sujeito;
‘parece’ é um verbo de ligação;
‘uma cicatriz na floresta’ é o predicativo do sujeito;
‘cicatriz’ tem como função substantivo.
NDA.

6. Apesar de seu teatro ter sido desenvolvido no ambiente da corte, era antes de tudo rudimentar,
popular e primitivo. Era usado, basicamente, como entretenimento. O autor em questão é:
a)
b)
c)
d)
e)

Martins Pena;
José de Alencar;
Gil Vicente;
Artur Azevedo;
Sá de Miranda.

7. Nas alternativas abaixo, a crase é permitida em:
a)
b)
c)
d)
e)

Enviei à Roma suas anotações;
Fui à Lapa para inaugurar a fábrica;
Alô, italianos, chegamos à Bologna;
Chegou à Londres, a fim de visitar sua família;
NDA.

As crianças andavam pelas calçadas, despreocupadas, como se não existisse perigo algum, mas
os vigilantes continuavam tomando tranquilamente seus cafés.
8. A alternativa que apresenta o elemento de coesão que corrige o texto acima é:
a)
b)
c)
d)
e)

até mesmo;
por isso mesmo;
no entanto;
apesar disso;
NDA.
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9. Cognatos são elementos que tem a mesma raiz. Assinale abaixo a alternativa em que não há três
cognatos:
a)
b)
c)
d)
e)

ler, leitura e lição;
candura, cândido e incandescência;
ensinar, ensino e ensinamento;
alguém, algo e algum;
NDA.

Vasco repudia "exposição constrangedora" de Sidão e elogia Casagrande
Após clubes e personalidades se manifestarem, foi a vez do Vasco comentar sobre a entrega do prêmio
Craque do Jogo ao goleiro Sidão, após a derrota do cruzmaltino por 3 a 0 para o Santos. Em nota
oficial, o clube carioca repudiou a "exposição constrangedora" de Sidão por parte da TV Globo,
responsável pela entrega do prêmio de votação popular ao melhor jogador da partida.
(uol.com.br)

10. Com base na leitura do texto, a entrega do prêmio após o resultado da partida configura:
a)
b)
c)
d)
e)

uma antítese;
um paradoxo;
uma ironia;
uma metáfora;
NDA.

Mozambique Cyclone: “Almost everything is destroyed.”
People carry their personal effects through a flooded section
of Praia Nova in Beira after the cyclone. Tropical Cyclone
Idai destroyed and damaged homes and knocked out
electricity and communications.
Cyclone Idai hit the city of Beira hard and the scale of
damage is massive, say Red Cross and Red Crescent aid
workers who reached the Mozambican city a few days ago.
The scale of devastation is enormous. It seems that 90 per
cent of the area is completely destroyed.”
The Red Cross and Red Crescent team was among the first to arrive in Beira since Cyclone Idai made
landfall March 14-15. With Beira’s airport closed and roads cut off due to flooding, the team drove
from Maputo, the capital city, before taking a helicopter for the last leg of the journey.
“Almost everything is destroyed. Communication lines have been completely cut and roads have been
destroyed. Some affected communities are not accessible,” said LeSueur. “Beira has been severely
battered. But we are also hearing that the situation outside the city could be even worse. Yesterday, a
large dam burst and cut off the last road to the city.”
While the physical impact of Idai is beginning to emerge, the human impact is still unclear.
Authorities in the country are warning that the death toll may climb beyond 1,000 people.
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Heavy rain will continue in the coming days which may only exacerbate the dire situation and cause
already saturated rivers to overflow.
Following its landfall in Mozambique, the cyclone continued west to Zimbabwe as a tropical storm,
wreaking havoc in the eastern part of the country, with Manicaland Province being the hardest-hit.
At least 31 deaths have been reported and over 100 people are missing in Zimbabwe.

Source: www.redcross.org/about-us/news-and -events/news/2019/mozambique-cyclone.html

11. Did the cyclone continue wreaking other countries
Comprehension)
a)
b)
c)
d)
e)

besides

Mozambique?

(Text

Maputo had been destroyed;
The cyclone wreaked havoc in another place;
The cyclone Idai made landfall March 14-15;
It arrived in Beira and has been severely battered;
The storm flattened the informal settlement of Praia Nova.

12. “People carry their personal effects through a flooded section of Praia Nova in Beira” […]
(Referent)
a)
b)
c)
d)
e)

People;
Personal effects;
Flooded section;
Praia Nova;
Beira.

13. “The scale of devastation is enormous. (Synonym)
a)
b)
c)
d)
e)

Small;
Catastrophic;
Unbelievable;
Huge;
Inconsiderable.

First ever black hole image released.
Astronomers have taken the first ever image of a black hole, which is located in a distant galaxy.
It measures 40 billion km across - three million times the size of
the Earth - and has been described by scientists as "a monster".
The black hole is 500 million trillion km away and was
photographed by a network of eight telescopes across the world
It was captured by the Event Horizon Telescope (EHT), a network
of eight linked telescopes.
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Prof Heino Falcke, of Radboud University in the Netherlands, who proposed the experiment, told
BBC News that the black hole was found in a galaxy called M87.
"What we see is larger than the size of our entire Solar System," he said.
"It has a mass 6.5 billion times that of the Sun. And it is one of the heaviest black holes that we think
exists. It is an absolute monster, the heavyweight champion of black holes in the Universe."
The image shows an intensely bright "ring of fire", as Prof Falcke describes it, surrounding a perfectly
circular dark hole. The bright halo is caused by superheated gas falling into the hole. The light is
brighter than all the billions of other stars in the galaxy combined - which is why it can be seen at
such distance from Earth.
The edge of the dark circle at the centre is the point at which the gas enters the black hole, which is
an object that has such a large gravitational pull, not even light can escape.
The image matches what theoretical physicists and indeed, Hollywood directors, imagined black
holes would look like, according to Dr Ziri Younsi, of University College London - who is part of the
EHT collaboration.
"Although they are relatively simple objects, black holes raise some of the most complex questions
about the nature of space and time, and ultimately of our existence," he said.
"It is remarkable that the image we observe is so similar to that which we obtain from our theoretical
calculations. So far, it looks like Einstein is correct once again."
But having the first image will enable researchers to learn more about these mysterious objects. They
will be keen to look out for ways in which the black hole departs from what's expected in physics.
No-one really knows how the bright ring around the hole is created. Even more intriguing is the
question of what happens when an object falls into a black hole.

Source: www.bbc.com/news/science-environment-47873592
14. Which statement is considered incorrect or false in the text above. (Text Comprehension)
a)
b)
c)
d)

The black hole is three million times the size of the Earth;
It was found in a galaxy called M87;
The image does not show an intensely bright “ring of fire”;
Black holes raise some of the most complex questions about the nature of space and time and
our existence;
e) It is the heavyweight champion of black holes in the Universe.

15. “The image matches what theoretical physicists and indeed, Hollywood directors, imagined black
holes would look like, according to Dr.Ziri Younsi” […] (Verb Synonym)
a)
b)
c)
d)
e)

Would desire;
Would wish;
Would enjoy;
Would wait;
Would seem.
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The key to staying young? Camouflage.
Pickles by Brian Crane

Source: www.gocomics.com/pickles

16. What is the main idea of the comics? (Text Comprehension)
a)
b)
c)
d)
e)

An animal does look nicer than a person;
Human beings could grow up like animals, having a disguise;
The woman enjoys her own appearance;
When a person gets older has the same characteristics of animals;
The lady doesn’t recognize herself in the mirror, because she has a nice make up.

17. That’s the problem of getting older.” (Gerund Use)
a)
b)
c)
d)
e)

After a preposition;
Before a noun;
To show the true meaning;
Used in a continuous action;
To give relevancy to the statement.

How alcohol damages stem cell DNA and increases cancer risk.
LONDON (Reuters) - Drinking alcohol produces a harmful chemical in
the body which can lead to permanent genetic damage in the DNA of
stem cells, increasing the risk of cancer developing, according to research
published on Wednesday.
Working with mice in a laboratory, British scientists used chromosome
analysis and DNA sequencing to examine the genetic damage caused by
acetaldehyde, a harmful chemical produced when the body processes
alcohol.
Their findings offered more detail about how alcohol increases the risk
of developing 7 types of cancer, including common forms such as breast
and bowel cancer. It also showed how the body seeks to defend against
the damage alcohol can do.
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“Some cancers develop due to DNA damage in stem cells. While some damage occurs by chance,
our findings suggest that drinking alcohol can increase the risk of this damage,” said Ketan Patel, a
professor at the Medical Research Council Laboratory of Molecular Biology, who co-led the study.
The World Health Organization’s International Agency for Research on Cancer classifies alcohol as
a Group 1 carcinogen, citing “convincing evidence” it causes cancer in humans.
In Wednesday’s study, published in the journal Nature, Patel’s team gave diluted alcohol to mice and
then analyzed the effect on the animals’ DNA. They found that acetaldehyde can break and damage
DNA within blood stem cells, permanently altering the DNA sequences within these cells.
This is important, Patel said, because when healthy stem cells become faulty, they can give rise to
cancerous cells.

Source: www.reuters.com/article/us-health-cancer-alcohol/how
dna-and-increases-cancer-risk-idUSKB1ES1N2

alcohol-damages-stem-cell-

18. Which statement is considered exception. (Text Comprehension)
a)
b)
c)
d)
e)

Alcohol increases the risk of developing 7 types of cancer, such as breast and bowel;
Some cancers develop due to DNA damage in stem cells;
Drinking alcohol can increase the risk of damage;
A non-permanent damage in the DNA of stem cells, increases the risk of cancer developing;
The acetaldehyde is a harmful chemical produced when the body processes alcohol.

19. Pate said: “When healthy stem cells become faulty, they can rise to cancerous cells.” (Opposite)
a)
b)
c)
d)
e)

Original;
Genetic;
Sick;
Strong;
Persistent.

20. “Patel`s team gave diluted alcohol to mice.” (Passive Voice)
a)
b)
c)
d)
e)

Patel`s team gave to mice diluted alcohol;
Mice was given diluted alcohol by Pate`s team;
Mice were given diluted alcohol by Patel`s team;
Diluted alcohol by Patel`s team gave to mice;
Mice is given diluted alcohol by Patel`s team.
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