- Processo Seletivo 20 de julho 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!
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1. De acordo com a EMBRAPA, “Dentro de uma geladeira doméstica alcançam-se temperaturas
entre 6 e 10°C na parte inferior e de 2 a -2°C na parte superior. No congelador, podem-se alcançar
temperaturas entre -1°C e -4°C.” Você compra um produto importado em um empório com as
seguintes instruções: “Conservar entre a temperatura mínima de 23ºF e a máxima de 50ºF”.
Levando em consideração as informações da EMBRAPA, assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

O produto deve ser conservado apenas no congelador;
O produto pode ser conservado tanto na geladeira quanto no congelador;
O produto deve ser conservado apenas na geladeira;
O produto pode ser conservado tanto na geladeira quanto fora dela;
O produto deve ser conservado fora da geladeira.

2. Em relação aos processos de transferência de calor, assinale a alternativa falsa:
a) A convecção existe em qualquer lugar do Universo onde existam corpos com diferentes
temperaturas, inclusive no vácuo;
b) Na condução as partículas tendem a permanecer na mesma posição;
c) Os aparelhos de ar condicionado são instalados na parte mais alta do ambiente, pois o ar frio
liberado tende a descer;
d) A energia proveniente do Sol não depende de um meio material para ser transferida à Terra;
e) O cobertor funciona como isolante térmico dificultando a transferência de calor para o
ambiente.

3. Com o frio, nada como um Chá Mate com leite para esquentar. Para preparar a bebida, você
mistura 100 ml (100 g) de leite frio a 25 ºC com 150 ml (150 g) de Chá Mate a 90 ºC. Considere
o calor específico do Chá Mate igual ao da água, cágua = 1 cal / gº C e o do leite,
cleite = 0,9 cal / gº C . A temperatura final da bebida será aproximadamente igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

51, 0 º C
52, 6 º C
57,5 º C
64, 0 º C
65, 6 º C
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4. No interior de um sistema com cilindro e êmbolo, 2 moles de um gás ideal sofrem um aumento
de pressão de 11 Pa para 16 Pa. O volume permanece constante e é igual a 0,332 m³. Assinale a
alternativo incorreta:
Dado: R = 8,3 J/mol.K.
a)
b)
c)
d)
e)

Como o volume do gás permanece constante não há realização de trabalho;
A variação da temperatura é de 0,1 K;
O calor fornecido ao gás fica armazenado na forma de energia interna;
O processo termodinâmico descrito é isovolumétrico;
Com o aumento da pressão, o êmbolo se desloca para cima.

5. Você se encontra no telhado de um edifício 46 m acima do solo, conforme figura. Seu professor
de Física, que possui 1,82 m de altura, está caminhando próximo do edifício com uma velocidade
constante de 1,20 m/s. Se você deseja jogar um ovo na cabeça dele, como experiência de queda
livre, considerando g = 9,8 m/s², a posição que o professor deve estar quando você largar o ovo
é:
a)
b)
c)
d)
e)

5,40 m
3,60 m
7,20 m
4,80 m
1,80 m

6. Na construção civil, é comum encontrarmos sistemas de roldanas empregados na realização de
tarefas. Você precisa erguer uma caixa de argamassa até os andares superiores de um prédio em
construção. Para isso, você utiliza uma corda e uma roldana que juntos suportam, no máximo,
uma tensão de 600 N, para atender a essa exigência uma carga de 50 kg deverá ser elevada com
uma aceleração máxima de:
a) 5,0 m/s²
b) 3,6 m/s²
c) 2,00 m/s²
d) 1,50 m/s²
e) 1,00 m/s²
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7. Um corpo de 2 kg, preso a uma mola ideal de constante elástica K = 200N / m está inicialmente em
repouso sobre uma mesa horizontal sem atrito. O corpo é então deslocado 0,3 m de sua posição de equilíbrio
e, no instante t1, ele é abandonado. É correto afirmar que o movimento harmônico simples realizado pelo
corpo apresenta:
a)
b)
c)
d)
e)

Amplitude de 0,6 m;
Energia potencial elástica no instante t1 é nula;
Energia mecânica do sistema de 9 J;
Energia potencial elástica de 9 J quando a energia cinética do corpo for igual a 3 J;
Velocidade nula ao passar pela posição de equilíbrio.

8. Uma certa residência tem um chuveiro que apresenta uma potência elétrica de 5000 W e fica
ligado em média 60 minutos por dia. Qual será a redução no consumo total da energia, ao longo
do mês se a família reduzir o tempo de uso do chuveiro para 40 minutos por dia?
a) 20 kWh
b) 50 kWh
c) 100 kWh
d) 10 kWh
e) 310 kWh

9. Determinar a capacitância equivalente total Ceqt do circuito série abaixo:
a) Ceq = 0,5 F
b) Ceq = 0,266 F
c) Ceq = 0,1 F
d) Ceq = 0,2 F
e) Ceq = 0,05 F
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10. O gráfico representa o movimento harmônico amortecido realizado por um corpo de massa m,
ligado a uma mola ideal:

De acordo com o gráfico, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

No movimento harmônico amortecido; a energia mecânica diminui com o passar do tempo;
O período do movimento é de 2s;
A frequência do movimento é de 4 ciclos por segundo;
A amplitude do movimento é de 0,5 m;
A mola ideal é a responsável pelo amortecimento do movimento.

11. Dois espelhos planos, E1 e E2, são dispostos como na figura. Um raio de luz I incide no espelho
E1 formando um ângulo de 35º com a normal. Qual é o ângulo formado entre os espelhos?

a)
b)
c)
d)
e)

10º
35º
55º
85º
90º
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12. A figura mostra uma lente delgada com índice de refração maior do que o do meio em que está
imersa. Um objeto real foi colocado distante da lente e a imagem foi formada:

Conforme a figura, pode-se afirmar que o tipo da lente e posição em que o objeto foi colocado
são, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

A lente é plana e o comportamento óptico é dispersivo;
A lente é de bordas finas e o comportamento óptico é convergente;
A lente é de bordas finas e o comportamento óptico é divergente;
A lente é de bordas grossas e o comportamento óptico é convergente;
A lente é de bordas grossas e o comportamento óptico é divergente.

13. Um objeto se desloca em movimento uniformemente variado com função horária dos espaços
S = 4 + 5t − t 2 , para o espaço em metros e o tempo em segundos. Sobre o movimento deste objeto
e sua velocidade após 4 segundos de movimento, podemos afirmar que:
a) É retrógrado e v = - 3 m/s;
b) É retrógrado e v = - 8 m/s;
c) É progressivo e v = 8 m/s;
d) É progressivo e v = 3 m/s;
e) O objeto estará em repouso.

14. Na figura abaixo, estão dispostas, no vácuo, três cargas elétricas de intensidade, q A = −2µC ,
q B = 4µC e qC = −1µC , qual das alternativas representa o potencial elétrico resultante no ponto
P? Dado: k o = 9,0 ⋅ 10 9 N ⋅ m 2 / C 2
a)
b)
c)
d)
e)

20 ⋅ 10 3 V
9 ⋅ 10 3 V
− 9 ⋅ 10 3 V
− 20 ⋅ 10 3 V
0V
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15. Um elétron é lançado dentro de uma região de campo magnético em uma direção que forma um
ângulo de 45º com a direção do campo magnético, como indica a figura. Sobre a trajetória do
movimento do elétron dentro do campo, podemos afirmar que será:
a) Movimento retilíneo horizontal;
b) Movimento retilíneo vertical e para cima;
c) Movimento retilíneo vertical e para baixo;
d) Movimento circular;
e) Movimento helicoidal.

.

45º

16. Sobre a função modular, f ( x) = x + 2 − 3 , são feitas as seguintes afirmações:
I – É uma função par.
II – É decrescente para o intervalo {x ∈ ℜ | x < −2}.
III – O conjunto imagem é dado por: Im = ℜ+ .

Marque a alternativa correta:
a) Apenas a afirmativa I é verdadeira;
b) Todas são falsas;
c) Todas são verdadeiras;
d) Apenas a afirmativa II é verdadeira;
e) Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

17. Considere uma progressão aritmética (PA) em que o primeiro termo é 5 e a razão é 4. A soma dos
doze primeiros termos desta PA corresponde à área do triângulo retângulo representado a seguir.
Pode-se afirmar que o valor de x é:

a) 6 3
b) 3 6
c) 6 6
d) 18 2
e) 6 2
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3x
se 0 ≤ x < 3
18. Considere a função f ( x) = 
. O valor de b para que f ( f (2)) seja
log 2 (2 x − b) se 3 ≤ x < 10
igual a 4, é de:
a) − 1
b) 14
c) − 2
d) 2
e) 9

1 − 2
7 −1
 e B = 
 . Assinale a alternativa correta:
19. Considere as seguintes matrizes: A = 
3 0 
 8 − 2
a) det( A) = det( B)
b) det( A ⋅ B) = 36
c) det( A + B) = 0
d) det( A ⋅ B) = det( B ⋅ A)
e) NRA

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

− 1 . São feitas as seguintes afirmações:

I – O módulo de Z1 ⋅ Z 2 é igual a 4.

  7π 
Z1
 7π 
é dada por: Z = cos
 + jsen
 .
Z2
 12 
  12 
3
é um número imaginário puro e Z 2 é um número real.

II – A forma trigonométrica de
III – Z1

2

Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmativas estão corretas;
b) Apenas a afirmativa I está correta;
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas;
e) Todas as afirmativas são falsas.
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21. Uma cidade do interior do Brasil possui uma equipe de engenheiros de tráfego que está tentando
coordenar o sincronismo de dois sinaleiros de trânsito. O objetivo dessa ação é que seja possível
o funcionamento de uma onda verde entre os sinais. Em particular, o sincronismo foi projetado
para que com uma probabilidade de 0,8 um motorista encontre o segundo sinaleiro com a mesma
cor do primeiro. Assumindo que no primeiro sinal, é igualmente provável vermelho ou verde,
assinale a alternativa que mostra a probabilidade do motorista encontrar o segundo sinal verde:
a) 1

10
b) 5
3
1
c)
2
d) 3
4

e) NRA

22. A ordenada do centro da circunferência de equação x 2 + y 2 − 4 x + 6 y + 12 = 0 tem valor de:
a) 2
b) − 2
c) 3
d) − 3
e) 1

23. Sabendo que o centro da circunferência da questão anterior se encontra a uma distância de 5
unidades do ponto P (a,1) um dos valores possíveis de a é dado por:
a) − 2
b) − 1
c) 0
d) 1
e) 2
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24. O valor máximo assumido pela função f ( x ) = −3 − 4 cos(5 x ) é dado por:
a) − 7
b) − 4
c) − 3
d) 1
e) 5

25. Sabe-se que em uma empresa especializada na extração de minérios operando com 4 máquinas,
funcionando 4 horas por dia durante 4 dias na semana, extrai 4 toneladas de minério de ferro de
um local. Assinale a alternativa que mostra quantas toneladas do mesmo produto seriam
produzidas por 6 máquinas daquele tipo, operando 6 horas por dia, durante 6 dias na semana no
mesmo local:
a) 13,5 toneladas
b) 15,6 toneladas
c) 23,5 toneladas
d) 18,6 toneladas
e) NRA

26. Ao fatorar o polinômio P ( x) = x 3 + 5 x 2 − 3 x − 15 , a soma de suas raízes é dada por:
a)
b)
c)
d)
e)

−8
−5
−2
2
5

27. Em uma casa de apostas, na Inglaterra, um jogo possível é a retirada de objetos de uma caixa.
Neste jogo o apostador pode extrair, ao acaso, um objeto de uma caixa que contém dez objetos
vermelhos, trinta brancos, vinte azuis e quinze laranjas. Assinale a alternativa que mostra a
probabilidade desse apostador, caso concorde em jogar, extrair um objeto não azul da caixa.
1
7
3
b)
25
11
c)
15
8
d)
13
e) NRA
a)
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28. Empresas de tecnologia normalmente possuem um almoxarifado para armazenar dispositivos
eletrônicos. O responsável pelo setor de montagem de um determinado produto eletrônico desta
empresa solicita ao almoxarifado um artigo do estoque. No momento o estoque é formado por um
lote de artigos com 10 dispositivos em estado bom, 4 com defeitos menores e 2 com defeitos
graves. Se um dispositivo é escolhido ao acaso, assinale a alternativa que apresenta a
probabilidade de que ele não tenha defeito:
5
8
7
b)
8
3
c)
4
5
d)
2
e) NRA
a)

29. O valor de k que torna as retas 3 x + 5 y = 4 e kx − 9 y = 3 perpendiculares é:
a) 15
27
b) −
5
c) 3
1
d) −
3
e) NRA

30. Uma empresa realiza uma obra de pavimentação. Para asfaltar 1 km de rodovia ela usa a força e
o trabalho de trinta homens e 12 dias com uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Considere
que se a empresa operar com vinte homens para asfaltar 2 km da mesma rodovia, com uma jornada
de trabalho de 12 horas por dia, quanto tempo, em dias, essa empresa irá realizar tal tarefa?
Assinale a alternativa correta:
a) 22 dias
b) 14 dias
c) 16 dias
d) 24 dias
e) NRA
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Texto I

Maio Amarelo: 5 Pilares da ONU que Explicam a Importância da Busca Pela Segurança no Trânsito
Quando chega o mês de maio, os olhos do mundo se voltam para o Maio Amarelo, movimento que busca
chamar a atenção para o alto índice de mortos e feridos no trânsito.
Neste ano, o tema do movimento é “No trânsito, o sentido é a vida”, buscando estimular condutores, ciclistas
e pedestres a optarem por um trânsito mais seguro.
Além disso, apresenta o lema “Me ouça”, proposta que tem por fim incentivar os adultos a ouvirem os
conselhos dados pelas crianças e, assim, absorverem, sem filtros, o que é certo ou errado.
De acordo com o site do movimento, que é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil, ao
todo, 27 países apoiam a campanha atualmente, incluindo, é claro, o Brasil.
Ainda sobre o Maio Amarelo, sua criação esta atrelada à campanha Década de Ação para a Segurança no
Trânsito, decretada pela Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 11 de maio de 2011.
O amarelo foi a cor escolhida para representar o movimento porque, na sinalização de trânsito, serve para
chamar a atenção dos condutores para o que acontece a sua volta.
Este ano, o Maio Amarelo chega a sua sexta edição, desejando que a sociedade se envolva mais nas ações
educativas realizadas pelo mundo e, assim, reflita sobre a mobilidade urbana.
No Brasil, o movimento tem o apoio da Associação Nacional de DETRANS (AND) e do Conselho Nacional
de Trânsito (CONTRAN), sendo mais uma tentativa para que o número de infrações de trânsito, que ocasionam
ferimentos graves e muitas vezes levam à morte, diminua em nosso país.
(doutormultas.com.br)
Texto II

Plano de Ação Global da ONU e a Busca Pela Segurança no Trânsito
Em 2011, a ONU propôs uma união mundial pela busca de um trânsito mais seguro. O movimento Maio
Amarelo busca juntar forças à ONU que, há oito anos, propôs ao mundo uma tarefa bastante difícil: diminuir
o número de vidas perdidas em decorrência de acidentes de trânsito.
A Global Plan for the decade of action for Road Safety (Década de Ação para Segurança Viária), Plano de
Ação Global da ONU, propôs que, até o ano de 2020, os governos de todo o mundo desenvolvam planos
nacionais para a Década, como um complemento das demais ações educativas para o trânsito que acontecem
pelo mundo.
De acordo com a ONU, acidentes de trânsito ferem de 20 a 50 milhões de pessoas a cada ano, sendo que a
maior parte desses acidentes acontece em países populosos, como o Brasil, a China e a Índia.
Além disso, esses países estão entre os que mais têm vítimas no trânsito porque os serviços de
emergência disponíveis não são capazes de atender de forma adequada os feridos, já que as condições
oferecidas não são capazes de proporcionar bons atendimentos.
Ao propor a Década, a ONU informou que o problema da acidentalidade no trânsito é grande demais para ser
solucionado de forma isolada por apenas uma entidade, órgão ou autoridade.
Com isso, a organização reforça, a cada ano, o convite, para que o número de acidentes continue a diminuir e,
ao final do prazo (2020), o trânsito seja um lugar mais seguro em todos os cantos do mundo.
A meta, que é reduzir em 50% o número de mortes no trânsito, é orientada a partir de cinco pilares básicos,
propostos pela Organização.
Veja abaixo quais são e como eles são capazes de reduzir esses números.
1. Gestão da segurança no trânsito
Com este pilar, a ONU visa incentivar, nos países, a criação de parcerias para que o desenvolvimento e a
elaboração de estratégias nacionais de segurança no trânsito sejam realizados, assim como planos de ações.
O órgão acredita que, ao coletar dados referentes ao trânsito em seus territórios, os países conseguirão
desenvolver também estudos para que a avaliação e as concepções de medidas que consigam reduzir o número
de acidentes de trânsito tenham sua eficácia.
A ONU também indicou que os países estabelecessem uma agência nacional, na qual grupos de coordenação
e desenvolvimento de trabalhos devem ser desenvolvidos.
Ainda neste pilar, a ONU recomenda, aos países definidos, objetivos realistas a longo prazo, instalando e
mantendo os sistemas de dados necessários para que possam ser obtidos os resultados da supervisão, avaliação
e demais medidas em processo.
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Todas essas instruções, de acordo com a ONU, devem acontecer aliadas à verificação dos financiamentos
necessários, tendo como base operações já realizadas e que obtiveram bons resultados em outros países.
2. Infraestrutura viária adequada
Aumentar a segurança das redes viárias, proporcionando um ambiente seguro a todos, principalmente aos
usuários mais vulneráveis, como os pedestres, ciclistas e motociclistas, é um dos objetivos da ONU com o
Plano de Ação.
Aliás, este pilar propõe algo muito importante: a responsabilidade de todas as partes envolvidas na busca pela
segurança no trânsito.
A ONU indicou, em 2011, quando propôs a Década de Ação para a Segurança Viária, que os governos e órgãos
gestores de vias tivessem como objetivo banir vias de alto risco até o ano de 2020.
É também solicitado aos governos repassar as melhorias da segurança no trânsito para os órgãos gestores de
vias, que devem apresentar relatórios anuais sobre a situação da segurança e sobre as melhorias realizadas.
No Brasil, esse serviço é realizado pelas concessionárias de rodovias, que têm seus serviços regulamentados
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
A ONU também solicita que os países levem em conta, ao realizarem novas obras, as necessidades de cada
tipo de usuário do trânsito, assim como as condições de segurança das novas construções.
Ainda dentro deste pilar, a ONU indica aos Estados que promovam a segurança na operação, manutenção e
melhoramentos da infraestrutura, realizando avaliações para que sejam identificadas as vítimas e os fatores
ligados à infraestrutura que ocasionam os acidentes de trânsito.
3. Segurança veicular
A ONU chama a atenção para a importância dos dispositivos de segurança
Este pilar é muito importante, pois ele visa incentivar o uso de tecnologias comprovadas para que a segurança
dos veículos possa estar assegurada aos condutores.
Para este pilar, a ONU estabeleceu que haja incentivo por parte dos Estados-Membros em relação aos
programas de avaliação de automóveis em todas as regiões do mundo para que os consumidores tenham acesso
às informações referentes à segurança dos veículos motorizados.
A solicitação da ONU também aponta que, até 2020, todos os veículos estejam equipados com dispositivos de
segurança de qualidade, como o cinto de segurança.
Para isso, a Organização também indica que empresas que sigam esses parâmetros de segurança recebam
incentivos fiscais, para que importações e exportações de automóveis de segunda mão, com padrões de
segurança reduzidos, sejam combatidas.
A ONU também solicita, neste período que vai até 2020, que haja incentivo para a aplicação de
regulamentações cujo objetivo é obter a segurança de pedestres, para que sejam reduzidos os riscos aos
usuários mais vulneráveis.
4. Usuários mais seguros
Este pilar tem como objetivo promover, aos usuários do trânsito, programas completos para que o mau
comportamento seja evitado, estabelecendo medidas que combinem educação e sensibilização do público,
como é o caso de muitas campanhas que acontecem no mundo e no Brasil.
Programas que incentivem, por exemplo, o uso dos acessórios de segurança, promovam o combate ao excesso
de velocidade e ao uso de substância psicoativa ao dirigir são de grande valia, pois abordam comportamentos
que devem ser combatidos pelas campanhas educativas.
Para isso, a ONU sugere que os países aumentem o conhecimento em relação a esses fatores, assim como às
medidas preventivas, realizando campanhas de marketing social, a fim de ajudar a influenciar as atitudes e
opiniões dos condutores.
No Brasil, de acordo com a legislação, essas campanhas também devem ser financiadas com o dinheiro
arrecadado com as multas de trânsito, como está previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), artigo 320.
Este pilar também prevê a criação de leis que alertem os motoristas a respeito do uso do capacete, do cinto de
segurança e do consumo de álcool, como acontece aqui no Brasil com a Lei Seca.
A ONU também recomenda que sejam estabelecidas leis profissionais de saúde e de segurança relativas ao
transporte, assim como normas e regras para a operação segura dos veículos utilitários, como fretes, transportes
rodoviários e frotas de veículos, para que sejam reduzidos os números de acidentes.
Por fim, de acordo com o documento disponibilizado pela ONU, para que os países membros possam melhorar
as estatísticas de segurança no trânsito em seus territórios, é preciso desenvolver pesquisas e políticas públicas
para que os prejuízos causados por acidentes de trânsito ligados ao trabalho nos setores públicos sejam
evitados.
5. Resposta pós-acidente

13

Línguas – Redação, Português e Língua Estrangeira

Priorizar o atendimento às vitimas de trânsito, de acordo com a ONU, ajudaria na diminuição de vidas perdidas
no trânsito
Por fim, o último pilar que serve como base para que os países melhorem os índices de acidentes e mortes no
trânsito é a questão da assistência às emergências decorrentes das tragédias no trânsito.
A ONU acredita que, até 2020, é preciso melhorar a capacidade do sistema de saúde e dos demais sistemas
envolvidos neste processo para que seja fornecido tratamento emergencial adequado e urgente às vítimas,
assim como oportunidade de reabilitação.
No Brasil, de acordo com a Seguradora Líder, responsável pelo pagamento do Seguro de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), somente em 2017, foram pagas 383.993
indenizações relativas a acidentes, sendo que mais de 41 mil pessoas morreram em decorrência do trânsito.
Todos esses casos significam perdas de vidas, pessoas que deixam um vazio na vida daqueles que os amam.
Além disso, representam, aos órgãos públicos de saúde, números com os quais, muitas vezes, não estão
preparados para lidar, principalmente em países de terceiro mundo, onde está a maior incidência dos acidentes
de trânsito.
A ONU reforça neste pilar a importância de que sejam incentivadas iniciativas que visam analisar quem são
essas pessoas e quais os prejuízos do trânsito, podendo, assim, procurar acertos equitativos para as famílias
dos mortos e feridos.
Portanto, a Organização acredita que é preciso melhorar a assistência às vítimas de acidentes para que os
reflexos dessas perdas não signifiquem prejuízos para a sociedade como um todo.
(doutormultas.com.br)
Texto III

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: “Como melhorar a situação do trânsito no Brasil?”
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Vida e morte severina.
1. Assinale a alternativa em que foi empregada a mesma estrutura sintática do texto acima:
a) Ideias douradas, Ideias da juventude;
b) O Brasil é a terra do Carnaval;
c) Há males que vem para bem;
d) Em terra de cego, quem tem um olho é rei;
e) NDA.

Novas metas, novas funcionalidades, nova REDE.
2. No texto citado, observa-se:
a) ausência de paralelismo sintático;
b) uma estrutura do tipo sujeito, verbo e complemento;
c) ambiguidade sintática;
d) frases nominais e paralelismo sintático;
e) NDA.

3. Para o Pretérito Imperfeito do Indicativo, todas as conjugações abaixo estão corretas, exceto:
a) ele falava;
b) vós faláveis;
c) eu falei;
d) tu falavas;
e) eles falavam.

A plantação de feijão foi atacada pela praga.
4. Sobre a oração, está correto o que se afirma em:
a) a voz ativa da oração seria: a praga atacou a plantação de feijão;
b) na voz ativa, o sujeito paciente se torna objeto indireto;
c) ‘plantação de feijão’ é o sujeito agente da oração;
d) ‘plantação de feijão’ é o agente da passiva da oração;
e) NDA.

O longo período chuvoso tornava completamente sem sentido o esforço da Defesa Civil.
5. Sobre o texto, está incorreto o que se afirma em:
a) ‘completamente sem sentido’ é o predicativo do sujeito;
b) ‘sem sentido’ tem como classe gramatical adjetivo;
c) ‘o esforço da Defesa Civil’ é objeto;
d) o núcleo do predicativo é ‘sem sentido’;
e) NDA.

6. Todas as alternativas apresentam características românticas, exceto:
a) eu lírico expressa emoções;
b) eu lírico foge da realidade presente para um passado idealizado;
c) acima de tudo, há preocupações formais e de conter o sentimento;
d) a voz poética pode se apresentar saudosista;
e) NDA.
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Um __um, todos os alunos responderão __diretora sobre os distúrbios que aconteceram __ pouco.

7. O correto preenchimento das lacunas está em:
a) a, à e há;
b) à, a e a;
c) à, à e a;
d) a, a e há;
e) à, à e há.

Falem o que quiserem os otimistas: a vida é uma coisa amarga.
8. Os dois pontos representam a seguinte relação de ideias:
a) consequência;
b) concessão;
c) adição;
d) adversidade;
e) explicação.

Lugar

Meio

Radicais Gregos
Cidade

Pequeno

Deus

9. Os significados acima estão expressos, respectivamente, pelos seguintes radicais gregos:
a) teo - topo – hemi – poli – micro;
b) hemi – topo – poli – micro - teo
c) topo – poli – hemi – micro - teo
d) poli – hemi – topo – micro - teo
e) topo – hemi – poli – micro - teo.

Moro se diz ‘honrado’, mas reconhece que vaga no STF ainda não existe
“Quando surgir, o presidente vai avaliar se vai manter convite, eu vou avaliar se vou aceitar”,
disse à Jovem Pan Curitiba.
(jovempan.uol.com.br)

10. Entre título e citação existe a construção de uma relação de coesão temporal. A relação é mantida,
respectivamente, por:
a) ‘quando’ e ‘ainda’;
b) ‘ainda’ e ‘quando’
c) ‘não existe’ e ‘quando;
d) ‘existe’ e ‘surgir’;
e) NDA.
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Source: www.gocomics.com/comics/lists/1627506/peanuts-the-great-pumpkin

11. “Dear Great Pumpkin, I am looking forward to your arrival on that Halloween night.” (Synonym)
a)
b)
c)
d)
e)

To be interested;
To be unhappy;
To be anxious;
To be unmotivated;
To be sad.

12. “P.S. If you really are a fake, don’t tell me.” (Meaning)
a)
b)
c)
d)
e)

Pay attention;
Note;
Weitten after;
Conclusion;
Post speech.

A fire gutted parts of Notre Dame Cathedral and altered the Paris skyline
Paris (CNN) A catastrophic fire engulfed Notre Dame Cathedral in Paris on Monday, altering the city's skyline
and threatening a potent symbol of Catholicism at the start of Holy Week.
The fire burned for several hours, destroying the 850-year-old cathedral's iconic spire and roof before
firefighters contained the blaze early Tuesday morning.
A pair of bell towers immortalized in Victor Hugo's tale "The Hunchback of Notre Dame" survived, along
with the cathedral's elaborate stonework facade. Officials said invaluable artifacts were saved, including the
Crown of Thorns, believed to be a relic of the passion of Christ.
President Emmanuel Macron lamented the destruction of an awe-inspiring building that embodied the heart of
Paris for more than 800 years. But he pledged to rebuild, starting with the launch of an international fundraising
campaign.
"Notre Dame is our history, it's our literature, it's our imagery. It's
the place where we live our greatest moments, from wars to
pandemics to liberations," he said.
"This history is ours. And it burns. It burns and I know the sadness
so many of our fellow French feel."
The Paris prosecutor opened an investigation into the fire, the
cause of which is still unknown.
Hundreds of firefighters were deployed to the scene, snarled by rush hour traffic.
For much of the afternoon, flames and plumes of smoke billowed from the cathedral as firefighters in cranes
sprayed water onto the structure.
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The cathedral was undergoing renovation work, the fire service said.
'Madness'
The fire, just days before Easter, was met with horror by Parisians and tourists.
As firefighters battled the blaze, Parisians gathered outside the church Monday night, raising their voices in
prayer.
"It's awful to see such a symbol disappearing in front of you. It's been there for so many years and in a few
minutes half of it disappeared ... crazy.
"Paris without Notre Dame, madness."
Source: www.cnn.com/2019/04/15/world/note-dame-cathedral-fire/index.html

13. Among invaluable artifacts that were saved, which one is considerable as a relic? (Text Comprehension)
a)
b)
c)
d)
e)

A pair of bell towers;
The Hunchback of Notre Dame;
The stone work façade;
The Crown of Thorns;
Parts of Notre Dame Cathedral.

14. “President Emmanuel Macron lamented the destruction of an awe-inspiring building” […] (Passive Voice)
a)
b)
c)
d)
e)

The destruction of an awe-inspiring building was lamented by President Emmanuel Macron;
The destruction of an awe-inspiring building is lamented by President Emmanuel Macron;
President Emmanuel Macron laments the destruction of an awe-inspiring building;
President Emmanuel Macron will lament the destruction of an awe-inspiring building;
The destruction of an awe-inspiring building will be lamented by President Emmanuel Macron.

Should we relax about screen time?
The UK government's plans for regulation of the internet and social media contained a long list of online
harms. Among them was excessive screen use by teenagers.
On the Tech Tent podcast this week, we ask whether there is
convincing evidence that spending hours staring at smartphones
and other screens is damaging the mental health of young people.
f you read news headlines - or indeed the government's Online
Harms White Paper - you might think that the case against screen
time was a no-brainer.
But this week, a study by the Oxford Internet Institute suggested
that it had little obvious effect on the mental wellbeing of
teenagers, even if they were spending hours staring at screens at bedtime.
"We look at general wellbeing," one of the researchers, Amy Orben, tells us. "We do not find a relationship
between digital screen use 30 minutes, one hour and two hours before bed and a decrease in wellbeing."
The research examined data from more than 17,000 teenagers in the UK, Ireland and the United States
Source: www.bbc.com/news/technology-47910524
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15. Concerning to the text above “online harms” are… (Except) (Text Comprehension)
a)
b)
c)
d)
e)

Excessive screen use;
Not spending hours staring at smartphones;
People use phones and technology in their everyday life;
Staring at other screens, such as digital ones;
None of the answers above.

16. “If you read news headlines or indeed the government’s Online Harms White Paper […] (Discourse
Marker)
a)
b)
c)
d)
e)

Exemplification;
Contrast;
Addition of ideas;
Cause;
Condition.

Researchers create first sensor package that can ride aboard bees.
Researchers at the University of Washington have created a sensor package
that is small enough to ride aboard a bumblebee.
Farmers can already use drones to soar over huge fields and monitor
temperature, humidity or crop health. But these machines need so much
power to fly that they can’t get very far without needing a charge.
Now, engineers at the University of Washington have created a sensing
system that is small enough to ride aboard a bumblebee. Because insects can fly on their own, the package
requires only a tiny rechargeable battery that could last for seven hours of flight and then charge while the bees
are in their hive at night.
“Drones can fly for maybe 10 or 20 minutes before they need to charge again, whereas our bees can collect
data for hours,” said senior author Shyam Gollakota, an associate professor in the UW’s Paul G. Allen School
of Computer Science & Engineering. “We showed for the first time that it’s possible to actually do all this
computation and sensing using insects in lieu of drones.”
Source: www.washington-edu/news/2018/12/11/sensor-bees/

17. The advantages of using a sensing system are… (Except - Text Comprehension)
a)
b)
c)
d)
e)

The sensing system is small enough to ride aboard a bumblebee;
The battery is unrechargeable while the bees are in their hive;
The package requires a tiny battery;
The battery lasts for seven hours of flight;
Insects can fly on their own.

18. […]”requires only a tiny battery” […] (Synonym)
a)
b)
c)
d)
e)

Huge;
Enormous;
Cheap;
Very small;
Large.
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19. “We showed for the first time that it’s possible to do all this computation and sensing using
insects in lieu of drones.” (Context Word Meaning)
a)
b)
c)
d)
e)

Instead;
Although;
For instance;
However;
Similar.

20. […] “whereas our bees can collect data for hours […] (Singular Form)
a)
b)
c)
d)
e)

Datae;
Datus;
Dati;
Dato;
Datum.
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Utilize esta folha como rascunho
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Utilize esta folha como rascunho

