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Seja bem-vindo! As FIPMoc desejam-lhe tranquilidade e sucesso nesta prova. 

 

INFORMAÇÕES: 

1) Tempo total das provas: 4h 30min 

 

 Início previsto: 13h30min             Término previsto: 18h  

 

2) Este caderno contém 60 questões de múltipla escolha e uma redação. CONFIRA se seu 

caderno está completo. 

3) Na folha de respostas (definitiva): 

 MARQUE NO GABARITO A COR DE SEU CADERNO DE PROVAS 

 Não dobre nem amasse a folha. 

 Confira seu nome, curso e número de inscrição. 

 As questões numeradas de 54 a 60 são de Língua Estrangeira; responda somente as 

questões de sua opção.  

 ASSINALE somente UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO. Sua resposta será 

anulada se houver mais de uma opção assinalada. 

 NÃO DEIXE QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta. Sem forçar o papel, faça traços firmes e 

preencha todo o campo. 

 

4) O candidato somente poderá sair definitivamente da sala quando restarem 30 minutos 

para o término oficial. 

 

5) Somente ao término oficial será permitido ao candidato levar o caderno de provas. 

 

6) APÓS A ENTREGA DA FOLHA DE RESPOSTAS E DA REDAÇÃO, o candidato deverá 

retirar-se imediatamente do prédio, não podendo permanecer nos corredores nem utilizar 

instalações sanitárias, obedecendo aos itens 4 e 5. 

 

 

 

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE QUALQUER APARELHO 

ELETRÔNICO, PRINCIPALMENTE CELULAR, PAGER E SIMILARES. 
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CIÊNCIAS HUMANAS 

 

Questão 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
              Fonte: Como Cuidar da nossa ÁGUA. Laura e Regina Sharf. BEI                    

 

 

Sobre as referências acima, são apresentadas algumas afirmações: 

 

I. O rio leva grande volume de água para o semiárido nordestino, região sujeita a extensos períodos 

de secas. 

II. A água do rio é importante para as inúmeras hidrelétricas da bacia como a de Tucuruí, no 

Maranhão. 

III. Os tributários da margem direita do rio são intermitentes como o Canindé, Piauí, Poti e Gurgueia. 

É correto o que se afirma apenas em: 

 

A) II 

B) III 

C) I e II 

D) II e III 

E) I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rio é só o São Francisco, o 

rio do Chico. O resto 

pequeno é vereda. E algum 

ribeirão” 
(Riobaldo Tatarana, personagem 

de Guimarães Rosa em Grande 

Sertão: Veredas)  

 

Fonte: Aguiar, Marcelo Deldyque. 

Comunicação. S. Paulo.2014 
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Questão 02 

Os índios existiram apenas no Brasil Colônia? Essa prosaica pergunta de uma criança de 6 anos, 

merece uma aula inteira. (...) não só não desapareceram, como também não ficaram no passado. (...) 

Existem hoje, quase 250 etnias distintas, que falam seus dialetos próprios e tentam salvaguardar os 

seus elementos culturais (...). 

Fonte: CASTRO, E. M. Aprendendo história indígena no Brasil atual. Rio de Janeiro, Edurj. 2014. 

A partir do contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta por elas. 

Considerar as populações indígenas como coisa do passado é uma forma de ignorar seus aspectos 

culturais e não reconhecer sua capacidade de adaptabilidade como qualquer outro povo. 

 

PORQUE 

Existe uma grande diversidade étnica entre os chamados índios, que lutam para sobreviver e se adaptar 

física e culturalmente nos tempos atuais. 

 

Marque: 

A) Se as duas asserções são verdadeiras, e a segunda é uma justificativa da primeira. 

B) Se as duas asserções são falsas. 

C) Se a primeira asserção é verdadeira, e a segunda é falsa. 

D) Se as duas asserções são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira. 

E) Se a primeira asserção é falsa, e a segunda é verdadeira. 

 

Questão 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           Veja – 26 de agosto de 2015 

 

A partir dos dados sobre o fenômeno retratado, infere-se que: 

A) pode ter um caráter brando, segundo as previsões para 2016. 

B) deve espalhar anomalias climáticas por todo o planeta. 

C) é formado por mudanças no Oceano Índico devido ao aquecimento global. 

D) é caracterizado pelas altas temperaturas na superfície do Oceano Atlântico. 

E) ocorre entre a costa leste da América Latina e o sudeste da África. 

As Consequências do El 

Niño 

Prováveis impactos globais do El Niño de 2015 
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Questão 04 

 

Pensem nas crianças mudas telepáticas 

Pensem nas meninas cegas inexatas 

Pensem nas mulheres rotas alteradas. 

Pensem nas feridas como rosas cálidas 

Mas oh! não se esqueçam da rosa de Hiroshima 

A rosa hereditária. A rosa radioativa estúpida inválida 

A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica 

Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada 

                         (Conrad e Vinícius de Morais) 

             Fonte: www.letras.mus.br/vinicius-de-morais/49279/acesso 26/09/2015 

 

O texto acima: 

A) expressa o fracasso da política armamentista nuclear, empreendida pelos países envolvidos no 

contexto da Guerra Fria. 

B) indica a necessidade de desenvolvimento de novos artefatos atômicos, como forma de garantir a 

paz. 

C) aponta a terrível herança das bombas atômicas lançadas em Hiroshima e Nagasaki, no final da 2ª 

Guerra Mundial. 

D) revela a dificuldade encontrada pelos cientistas em entenderem todos os efeitos da radioatividade. 

E) mostra as possíveis consequências devastadoras de bombas atômicas, ainda não utilizadas em 

conflitos bélicos. 

 

Questão 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os ecossistemas acima têm em comum  

A) pobreza da biodiversidade 

B) presença de duas estações 

C) escassez de água 

D) existência de plantas arbóreas 

E) coordenadas geográficas 

Cartacapital – 4 de março de 2015 – pág. 51 

Fonte: http:/universos.com/poesias - 84643 

Em Nostalgia da Luz, documentário em cartaz, o 

chileno Patrício Guzmán nos introduz em 

territórios e temas áridos. No Deserto do 

Atacama, o mais seco do mundo, astrônomos 

tiram partido da rudeza do ambiente para ter o 

mais privilegiado posto de observação das 

estrelas. O clima garante a limpidez necessária 

aos cientistas. Isso lá em cima. No chão, outros 

especialistas reconheceram um singular mérito 

na aridez e no gigantismo do local, uma extensão 

de mil quilômetros. 

 

A SECA DO NORDESTE EM VERSOS 

A seca do nordeste de efeito desastroso 

Nas mãos de político e empresário 

ambiciosos 

Vira indústria que transforma miséria em 

algo rendoso 

Enchendo bolso de corrupto asqueroso 

Enquanto esvazia barriga e sonhos 

De homens e mulheres tristonhos 

De sertanejos nordestinos 

Que caminham sem destino 

À procura de uma gota d’água 

No sofrido sertão de uma região. 

 

http://www.letras.mus.br/vinicius-de-morais/49279/acesso
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Questão 06 

“Já não tínhamos mais nem pão para comermos apenas o polvo impregnado de morcegos, que tinham 

lhe devorado toda a substância e que tinham um fedor insuportável por estar empapado em urina de 

rato. A água que nos víamos forçados a tomar era igualmente pútrida e fedorenta. Para não morrer de 

fome, chegamos ao ponto crítico de comer pedaços de couro com que se havia coberto o mastro 

maior, para impedir que a madeira roçasse as cordas. (...) 

 

Relato do espanhol Antônio Pigafetta, integrante da expedição marítima comandada por Fernão de 

Magalhães no século XVI. 

 

Fonte: AMADO, Janaina GARCIA, Leonidas Franca. Navegar é preciso.  

São Paulo: Atual, 1989. P. 33, 34. 

 

O relato acima, associado ao imaginário do expansionismo marítimo da época moderna, expressa: 

A) as dificuldades vividas pelos homens que se aventuravam no “Mar Tenebroso”. 

B) o gosto de aventura que se sobrepunha às restrições materiais vivenciadas pelos marinheiros. 

C) a aceitação das péssimas condições nos navios, como forma de purgação dos pecados cometidos. 

D) o fascínio pelo fantástico, principal motivo das viagens marítimas do século XVI. 

E) as condições sanitárias que levavam ao adoecimento dos marinheiros nas expedições ultramar. 

 

Questão 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTACAPITAL – 4 de fevereiro de 2015 

 

A figura e o texto remetem a que elemento do curso fluvial? 

A) talvegue 

B) vertente 

C) interflúvio 

D) margem 

E) leito 

 

 

 

 

“Origem Destino” é um espetáculo itinerante encenado nas ruas da Praça da Sé do bairro 

de Santo Amaro. O subsolo da narrativa é o caminho dos rios escondidos sob o asfalto da 

ressequida metrópole – mais de 8 mil quilômetros confinados em canais subterrâneos. 
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Questão 08 

(...) Na década de 1960 o uso da guitarra elétrica foi alvo de acaloradas discussões e de passeatas em São 

Paulo. Cerca de 400 pessoas, gritavam em coro: “Abaixo a guitarra!”. 

(...)Participaram do movimento alguns dos principais contratados da Record ligados a MPB: Gilberto Gil, 

Jair Rodrigues, Edu Lobo, Geraldo Vandré e Elis Regina. (...) Nara Leão, Caetano Veloso e Chico Buarque se 

negaram a ir. (...) Chico escreveu: “Nunca tive nada contra esse instrumento, como nada tenho contra o 

tamborim. O importante é ter Mutantes e Martinho da Vila no mesmo palco”. 

Fonte: Revista de História. Ano 7. Nº 78. Março de 2012, p. 46.47 (adaptado) 

 

O contexto político desse período mostra que: 

A) a febre do rock’n’roll, a guitarra, o cinema e o comunismo eram, para muitos artistas e estudantes 

brasileiros da época, vertentes do imperialismo norte-americano.  

B) a passeata envolveu discussões meramente musicais, por se tratar de um instrumento musical novo, 

adaptação do violão, difícil de ser ouvido quando tocado com outros instrumentos. 

C) o lado de raiz ou de protesto da música brasileira foi resgatado pelas correntes da MPB e forças 

estudantis que acabaram por banir a guitarra do cenário musical. 

D) a posição de Chico Buarque demonstra o quanto ele e alguns outros artistas estavam ligados às 

forças golpistas dos Estados Unidos no momento político em questão. 

E) a postura transgressora do rock despertava um medo generalizado de que pudesse influenciar a 

postura moral dos jovens brasileiros, não tendo o fato conotação política. 

 

Questão 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre o tema da charge, são apresentadas algumas afirmações: 

I. A cena é de uma atividade justificável, tendo em vista a oferta de mão de obra. 

II. A atividade é uma ameaça à biodiversidade e causa impacto danoso ao clima global. 

III. A prática é tradicional e necessária à sobrevivência dos povos da floresta. 

 

É correto o que se afirma apenas em: 

A) I 

B) III 

C) I e III 

D) II 

E) II e III 
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Questão 10 

Retrato de um Playboy 
(...) Com a cabeça raspada, cheia de parafina 

Tiro onda porque acho que sou gente fina, 

Mas na verdade, pertenço à pior raça que existe 

Eu sou playboy, penso que sou feliz, mas sou triste 

Eu sou pior que uma praga, eu sou pior que uma peste, 

Estou em qualquer lugar da superfície terrestre 

E digo aonde a playboyzada prolifera-se a mil: 

Em um país capitalista pobre como o Brasil 

Onde não somos patriotas nem nacionalistas 

Gosto das cores dos States com as estrelas e as listras 

E o que eu sinto pelo país é o que eu sinto pelo povo 

Olha só que legal, quando eu pego um ovo 

Entro no carro com os amigos, levo o ovo na mão 

(Olha o ponto de ônibus, freia aí mermão!) 

Eu taco o ovo bem na cara de um trabalhador 

Que esperava seu ônibus, que passou e não parou 

Que maneiro, eu não ligo pra quem está sofrendo, 

Em vez de eu dar uma carona, deixo o cara fedendo (...) 

(Gabriel o Pensador) 

 Fonte:www.letra.nus.br/gabriel-pensador/65056/acesso 02/10/2015 

 

 

Questão 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do gráfico, infere-se que: 

A) a cultura do trabalho em excesso é maior nas potências asiáticas. 

B) os trabalhadores britânicos consideram as férias de 20 dias um direito inalienável. 

C) o Brasil e a Rússia apresentam maior produtividade econômica graças ao descanso maior. 

D) os maiores períodos de descanso remunerado são registrados na Europa Ocidental. 

E) a correlação entre a situação econômica de cada país e a criação de empregos é elevada. 

 

Essa música retrata uma situação 

marcada por: 

 

A) luta de classe 

B) alienação 

C) anomia 

D) violência social 

E) liberdades individuais 

 

Fonte: The Guardian 
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http://www.letra.nus.br/gabriel-pensador/65056/acesso
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Questão 12 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 
 Fonte: artefontedeconhecimento.blogspot.com.br/2011/1/independência-morte-pedro-americo.htm. 

acesso 21/07/2015 
 

(...) O povo esteve presente na independência tentando se fazer representar. Esteve em 

inúmeros protestos pelo país afora contra os desmandos da classe senhorial e do patriciado 

urbano. Esteve no movimento abolicionista que, hoje sabemos, não foi só palaciano, pois sem 

a resistência escrava não teria frutificado. (...) Foi das ruas que veio o protesto, a resistência, 

a força motriz para a queda das nossas ditaduras do século XX, a de Vargas e a de 1964. (...)   

Fonte: Revista de História da Biblioteca Nacional, Ano 9. Nº 100. Janeiro 2014, p. 19 e 20 

 

A imagem e o texto: 

A) defendem um mesmo ponto de vista sobre a mobilização popular. 

B) negam o povo como agente da história nacional. 

C) desconsideram heróis e a visão oficial dos fatos históricos. 

D) apresentam perspectivas divergentes do papel do povo. 

E) valorizam o protagonismo popular como definidor dos acontecimentos. 

 

Questão 13 

Oportunismo 

Vs. Xenofobia 
REFUGIADOS    Entre a repressão húngara e a necessidade alemã de mão de obra qualificada, 

como a que vem da Síria. 
 

POR GIANNI CARTA, DE PARIS 

                                                                                                                                Cartacapital – 16/09/2015 – pág. 40 

Xenofobia à Inglesa 
Defensor fervoroso do controle migratório, o primeiro-ministro David Cameron aderiu de vez ao 

discurso xenófobo extremista, cada vez mais presente na vida pública britânica. Na quinta-feira 

30, Cameron afirmou que protegerá o Reino Unido da “praga” de imigrantes interessados em entrar 

no país. O destempero foi uma resposta ao agravamento da crise no porto francês de Calais, onde 

dezenas de migrantes ilegais tentam diariamente atravessar o Canal da Mancha para chegar à 

Inglaterra. 

                                 Cartacapital – 05/08/2015 – pág. 17 
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Sobre a questão a que as notícias se remetem são apresentadas duas afirmativas ligadas pela palavra 

PORQUE. 

 

Assiste-se hoje à maior manifestação desse fenômeno a assolar o Velho Continente desde a Segunda 

Guerra Mundial. 

 

PORQUE 

Os países europeus estimulam a migração devido a políticas de caráter colonialista. 

 

Marque: 

A) Se a primeira é uma afirmativa falsa, e a segunda é verdadeira. 

B) Se as duas são afirmativas verdadeiras, e a segunda explica a primeira. 

C) Se a primeira é uma afirmativa verdadeira, e a segunda é falsa. 

D)  Se as duas são afirmativas verdadeiras, mas a segunda não explica a primeira. 

E) Se as duas afirmativas são falsas. 

 

Questão 14 

“No Ocidente Medieval, a unidade de trabalho é o dia (...) definido pela referência mutável ao tempo 

atual, do levantar ao pôr do sol. (...) O tempo do trabalho é o tempo de uma economia ainda dominada 

pelos ritmos agrários, sem pressas, sem preocupações de exatidão, sem inquietações de 

produtividade”. 

Fonte: LE GOFF, Jacques. O tempo do trabalho na crise do século XIV. São Paulo:  

Cia. das Letras, 2001. 

 

“Na verdade não havia horas regulares: patrões e administradores faziam conosco o que queriam. 

Normalmente os relógios das fábricas eram adiantados pela manhã e atrasados à tarde e em lugar de 

serem instrumentos de medida do tempo eram utilizados para o engano e a opressão”. 

(Depoimento de um menino operário de Dundee, 1887) 

Fonte: DEANE, Phyllis. A Revolução Industrial: Zahar, 1979 (Adaptado) 
 

As formas como os documentos retratam as diferentes organizações do tempo e do trabalho explicitam 

que  

 

A) a invenção do relógio mecânico permitiu a racionalização do tempo, que passou a ser medido em 

horas tanto nas cidades como no campo. 

B) o calendário agrário, utilizado na vida feudal, obrigava os servos a produzirem em larga escala, 

sendo objeto de engano e opressão. 

C) a ideia de grande produtividade permeava os dois períodos, mesmo sendo o primeiro agrário e o 

segundo, fabril. 

D) a produção servil, organizada pelos camponeses, adequava-se mais aos propósitos capitalistas do 

grande mercado. 

E) as mudanças decorrentes da maquinofatura geraram uma nova disciplina e percepção do tempo, 

marcada pela produtividade. 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA 

Questão 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Disponível em: < http://eltondacostabiologia.blogspot.com.br/2011/04/como-surge-um-cancer.html>  
                                                                                                                      Acesso em: 12 out. 2015. 

 

Sobre o esquema acima, são apresentadas as afirmativas: 
 

I. Esse processo inicia-se quando uma única célula que sofreu mutação multiplicou-se por meiose, 

e suas descendentes acumularam mutações, até darem origem a uma célula cancerosa. 

II. Os principais agentes do processo descrito são agentes virais, fumo, álcool, substâncias químicas 

do ambiente e agente físico como certos tipos de radiação. 

III. O tumor representado é chamado de câncer ou tumor maligno, visto que, nos tumores benignos, 

as células permanecem localizadas. 
 

É correto o que se afirma em: 
 

A) I apenas. 

B) II apenas. 

C) III apenas. 

D) I, II e III. 

E) II e III apenas. 

Questão 16 

Num teste para a prática do bungee-jumping, a equipe soltou uma carga de 120 kg de cima de um 

viaduto de 50 m de altura, amarrada a uma corda elástica de 12 m de comprimento. Para garantir a 

segurança, a carga deve atingir uma altura mínima de 8 m, em relação ao solo.  

 
Dado: g = 10 m/s². 

 

A corda a ser utilizada nessa prática do bungee-jumping deve ter, em N/m, uma constante elástica de: 

A) 60 

B) 40 

C) 80 

D) 100 

E) 50 
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Questão 17 

Texto A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto B: 

 

Em um experimento que recebeu seu nome, James Joule determinou o equivalente mecânico do 

calor: 1 cal = 4,2 J. Para isso, ele utilizou um dispositivo em que um conjunto de paletas giram 

imersas em água no interior de um recipiente. Num dispositivo igual a esse, a energia cinética das 

paletas em movimento é totalmente convertida em calor, provocando uma variação de 4ºC em 0,25 

Kg de água. 

 
Em relação às atividades do texto A, a quantidade de calor referida no texto B corresponde a:  

A) 1,5 hora de corrida 

B) 1,5 hora de natação 

C) 2 horas de bicicleta 

D) 1 hora de boxe 

E) 2 horas de musculação 

 

 

 Boxe 

 Muay thai    gastam cerca 

 Capoeira      de 800 cal 

 Judô 
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Questão 18 

Quando há alguns meses recebi um convite para participar como voluntário de um teste eu aceitei 

imediatamente. Trata-se de um estudo sobre possíveis efeitos do ácido linoleico conjugado (CLA) 

sobre o teor de gordura corporal em homens na minha faixa etária. Depois de uma longa entrevista 

sobre hábitos alimentares e um exame biométrico, complementado por exames de urina e de sangue, 

recebi o conjunto de potes 533. Nem eu nem a pesquisadora responsável sabemos se as cápsulas dos 

potes 533 contêm o tal ácido ou um placebo.  
 

Disponível em: < http://ccientifica.blogspot.com.br> Acesso em: 13 out. 2015. 

 

O texto evidencia que o voluntário: 

A) envolveu-se em um grupo-teste de um experimento científico. 

B) participou de um experimento científico do tipo duplo-cego. 

C) recebeu placebo em vez de ácido linoleico conjugado. 

D) participou do grupo-controle de uma pesquisa científica. 

E) envolveu-se em um estudo empírico. 

 

Questão 19 

 

Os componentes eletrônicos de uma residência estão representados na tabela a seguir, com o tempo 

médio de uso diário em horas, por elemento. 

 

Componentes 6 lâmpadas 2 televisores 2 chuveiros 1 ferro elétrico 

Potência 100 W 500 W 2400 W 1200 W 

Tempo 4,0 5,0 h 1,0 h 1,5 h 

 

Com o objetivo de minimizar o gasto mensal de energia elétrica, os moradores decidiram retirar 

duas lâmpadas e reduzir o uso dos chuveiros e do ferro elétrico em 30 minutos cada um. 

 

Com essa atitude, conseguiu-se uma economia de: 

A) 72,8 % 

B) 27,2 % 

C) 30,0 % 

D) 22,5 % 

E) 32,3 % 
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Questão 20 

Na extração de um dos componentes químicos da mandioca, é retirado o ácido cianídrico, que 

estabelece o equilíbrio químico em meio aquoso, à temperatura constante, apresentando os 

parâmetros da tabela abaixo: 

 

Parâmetro Símbolo 

Grau de ionização α 

Constante de equilíbrio Ka 

Potencial Hidrogeniônico pH 

Concentração de HCN [HCN] 

Constante de equilíbrio da água Kw 
 

                               
Dado: HCN (aq) → H+ (aq) + CN– (aq) 

 

Em seguida, foi adicionada certa quantidade de cianeto de sódio. Após a dissolução e 

dissociação completa desse composto, houve deslocamento do equilíbrio de ionização.  

 

O parâmetro que sofreu redução, após a adição do composto, é representado pelo seguinte símbolo:  

A) Ka  

B) pH  

C) [HCN] 

D) α  

E) Kw 

 

Questão 21 

Após a realização de uma pesquisa botânica em uma casa, foram encontradas as seguintes 

espécies vegetais, de acordo com a localização. 

 
Jardim principal Jardim de inverno Quintal  

Roseiras 
(Rosa spp) 

Orquídeas 
(Laelia purpurata) 
 

Goiabeira 
(Psidium guajava)  

Girassóis 
(Helianthus annuus) 

Pinheiros 
(Pinus pinaster) 

Pitangueira 
(Eugenia uniflora) 
 

Lírios 
(Lilium hybrid) 

Samambaias 
(Polypodium vulgare) 

Pinheira  
(Annona squamosa) 
 

Grama 
(Stenotaphrum secundatum) 

Hepáticas 
(Sphaerocarpos texanus) 

Coqueiro 
(Cocos nucifera) 
 

 
 

A casa possui: 

A) angiospermas nos três espaços e gimnospermas em apenas um espaço. 

B) gimnospermas nos três espaços e ausência de pteridófitas na casa. 

C) gimnospermas apenas no jardim principal e angiospermas e briófitas no jardim de inverno. 

D) briófitas apenas no jardim de inverno e pteridófitas presentes nos três espaços. 

E) pteridófitas apenas no jardim de inverno e angiospermas e briófitas no quintal. 
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Questão 22 

O carrinho de mão da figura deve ser projetado de modo que o peso da carga e do carrinho pode 

ser até três vezes maior que a força que o homem é capaz exercer nos cabos.  O centro de gravidade 

do carrinho e da carga transportada está a uma distância perpendicular de 0,5 m do eixo da roda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse projeto, o comprimento L do carrinho, em m, deve ser: 

A) 1,50  

B) 1,00  

C) 2,00  

D) 1,25  

E) 1,75  

 

Questão 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na representação, os elétrons estão livres na ligação: 

A) iônica 

B) covalente polar 

C) metálica 

D) covalente apolar 

E) interatômicas 
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Questão 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sobre a charge, considere as asserções e a relação proposta entre elas.  

Inspeções de campo são iniciativas importantes e efetivas para o combate à dengue no âmbito da 

vigilância sanitária. Essas inspeções subsidiam a avaliação e o gerenciamento de cenários que 

favoreçam criadouros dos mosquitos vetores da dengue.   
 

PORQUE 

Dois terços da população mundial vivem em áreas infestadas com mosquitos vetores da dengue, onde 

circulam alguns dos quatro sorotipos do vírus, em alguns casos, simultaneamente. 
 

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:  

A) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a 2ª não é uma justificativa da 1ª.   

B) A 1ª asserção é uma proposição verdadeira, e a 2ª é uma proposição falsa. 

C) A 1ª asserção é uma proposição falsa e a 2ª é uma proposição verdadeira. 

D) As duas asserções são proposições falsas. 

E) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a 2ª é uma justificativa da 1ª.  
 

Questão 25 

Na bicicleta, um disco dentado dianteiro (coroa) é acoplado a outro disco dentado traseiro (catraca), através 

de uma corrente que não desliza entre os discos. A catraca é acoplada à roda traseira, de modo que as 

velocidades angulares da catraca e da roda sejam iguais.  

Para ter condições de vencer uma corrida, um ciclista sabe que deve manter uma velocidade constante de, no 

mínimo, 8 m/s. O raio da coroa é 4R, o da catraca é R, e o raio da roda é 0,5 m. 

 

 

 

 

 

 
 

  

Dados: Uma pedalada = uma volta completa da coroa e  = 3,14. 

 

Para manter a velocidade mínima, o número de pedaladas por segundo que o ciclista deve manter é, 

aproximadamente: 
 

A) 1,5                           B) 0,3                        C) 1,2                       D) 0,6                           E) 2,4  
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Questão 26  

 

 
Fonte: Revista Superinteressante 08-2015 

De acordo com a figura: 

A) O lápis é formado por um composto isômero do diamante. 

B) A laranja possui uma vitamina lipossolúvel. 

C) A bateria do iPod, sendo iônica, tem capacidade de realizar reações reversíveis. 

D) O café possui um composto orgânico que sublima em baixas temperaturas. 

E) A água e o sal de cozinha são compostos eletrolíticos quando puros e sólidos. 

 

Questão 27 

A sensibilidade ao PTC é controlada por um par de genes autossômicos. O gene A é responsável 

pela sensibilidade, e seu alelo recessivo a, pela insensibilidade. Duas populações com 

cruzamentos ao acaso foram analisadas na tabela abaixo: 

 

 
 

A partir da análise das duas populações, conclui-se que: 

A) Na população 2, a frequência do alelo recessivo é 12% maior do que a frequência do alelo 

dominante. 

B) Na população 1, a frequência de insensibilidade ao PTC é de 82%. 

C) A frequência do genótipo heterozigoto da população 2 é de 60%. 

D) A frequência do alelo a da população 1 é de 36%, e a do alelo A, é de 64%. 

E) A frequência dos genótipos AA, Aa e aa da população 1 é de 3,2%, 5,0% e 1,8%, respectivamente. 
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Questão 28 

 

Um refrigerador opera mediante o ciclo indicado na figura. 

 
Os processos de compressão (d → a) e expansão (b → c) são adiabáticos. A pressão e o volume em 

cada um dos quatro estados a, b, c e d são dados na tabela a seguir: 
 

ESTADO P(kPa) V(m3) U(kJ) 

A 2300 0,07 1970 

B 2300 0,009 1170 

C 360 0,20 1000 

D 360 0,45 1660 
 
 

 

 
 

 

A energia mecânica, em KJ, necessária para operar o refrigerador, em cada ciclo, é:  

A) 940  

B) 660  

C) 800  

D) 750  

E) 90  

Questão 29 

O protocolo de um determinado paciente que apresenta leucemia mieloide aguda indica que ele deve 

receber uma infusão intravenosa com 4,95 mg de trióxido de arsênio, utilizado como 

quimioterápico, diluídos em soro fisiológico até o volume final de 250 ml.   

 

A concentração molar de trióxido de arsênio na solução utilizada nessa infusão é:   

A) 2,5 x 10 – 2 

B) 1,0 x 10 – 1  

C) 1,0 x 10 – 4  

D) 2,5 x 10 – 5  

E) 1,0 x 10 – 6 
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Questão 30 

Entre diversos compromissos assumidos por dirigentes de vários países em eventos internacionais, 

como a Cúpula Mundial da Infância, em 1990, e a Conferência Internacional de Nutrição, em 1992, 

estava a meta de eliminar a deficiência de vitamina A e suas consequências até o ano 2000. 

Entretanto, isso ainda não foi possível, mesmo com a combinação de estratégias voltadas para o 

controle desse problema. 
 

FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Básica. 2007. 

 

São estratégias para o controle desse problema: 

 

I. Administração de altas doses de vitamina A e manutenção da oferta dessa vitamina nas regiões 

de maior gravidade de xeroftalmia; 

II. Ações de intervenção educativa e nutricional que visem à diversificação alimentar e ao maior 

consumo de fontes de vitamina A; 

III. Melhoramento dos produtos vegetais, visando a seu enriquecimento em termos de 

micronutrientes; 

IV. Monitorização do controle do calendário de vacinas, do crescimento e da dieta das crianças de 

risco. 

 

Está correto ao que se afirma em:  

A) I, II e IV apenas  

B) I, II e III apenas 

C) I, II, III e IV 

D) I, III e IV apenas  

E) II, III e IV apenas 

 

Questão 31 

De uma plataforma da PETROBRAS com um guindaste, faz-se descer, lentamente e com 

velocidade constante, um bloco cilíndrico de 3 m de altura e raio da base igual a 1m, feito de 

concreto (ρ=2000 Kg/m3) para dentro da água.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados: - g= 10 m/s2  

             - π=3 

             -  ρágua =1000 Kg/m3 

 

A diferença entre a tensão do cabo do guindaste da figura 1 e a da figura 2 vale, em kN: 

A) 90                           

B) 240  

C) 360  

D) 180 

E) 30 
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Questão 32 

 
Fonte: http::̸ ̸maygeneralchemistry.blogsopt.com.br 

De acordo com a figura: 

A) o nome de um dos ésteres responsáveis pelo aroma de alguns vinhos é o decanoato de etila.  

B) as frutas, folhas e flores podem ter mais de um éster responsável por seu aroma. 

C) o ácido salicílico é o 3-hidroxibenzoico, e seus sais são os salicilatos. 

D) o ácido cinâmico e seus ésteres são os responsáveis pelo aroma de maçã e abacaxi. 

E) o éster responsável pelo aroma de coco ocorre de uma transesterificação. 

 

Questão 33 

Após uma festa de casamento na zona rural de uma cidade de Minas Gerais, alguns dos convidados 

foram hospitalizados, queixando-se de fraqueza nos músculos, dificuldade para engolir, vômito, fala 

ininteligível e retenção de urina. Um paciente evoluiu para paralisia respiratória e óbito. 

 

 O provável agente causador dessa enfermidade foi:  

A) Clostridium botulinium  

B) Estafilococo aureus.  

C) Vibrião colérico. 

D) Salmonela typhi  

E) Taenia solium 
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Questão 34 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Questão 35 

O MOVIMENTO HUMANO 

Quem está por trás disso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a figura: 

A) os eletrólitos Na+, K+, Ca2+, Mg2+ e Cl- são o que as células utilizam para manter as voltagens ao 

redor das membranas celulares e para carregarem os impulsos elétricos através das células e para 

outras células. 

B) o impulso nervoso, que percorre o neurônio, é de natureza eletroquímica e resulta de modificações 

internas e externas da membrana neural que não necessitam de equilíbrio químico para seu bom 

funcionamento. 

C) a transmissão é auxiliada pelas bombas de Na+ e K+ e o Ca2+ e Mg 2+ que formam importantíssimo 

equilíbrio entre líquidos extra e intracelulares e na contração muscular, sendo que, na carência de 

K+, o Cl- pode substitui-lo.  

D) os íons  sódio, potássio, cálcio, magnésio e cloreto  estão ligados indiretamente à transmissão de 

impulsos nervosos, por intermédio de um equilíbrio molecular em todos os fluidos corpóreos. 

E) o k+, desequilibrado em relação à carência de Mg2+, em vez de se fixar nos ossos, é eliminado, ou 

deposita-se em várias partes do organismo, podendo formar, ao longo do tempo, a arteriosclerose. 

Desconsiderando a resistência do ar, a quantidade de movimento do 

gato ao atingir o solo, em Kg.m/s, é: 

 

A) 20 

B) 15  

C) 5 

D) 30 

E) 45 

 

Dados: - g = 10 m/s2 

           - M = 3 kg 

1
,2

5
 m
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MATEMÁTICA 

Questão 36 

No dia 25 de julho de 2015, foi realizado em São Petersburgo, na Rússia, o sorteio para as 

Eliminatórias da Copa do Mundo em 2018. Na América do Sul, 10 seleções participarão da 

competição. 

Para o sorteio, foi escrito o nome de cada uma das 10 seleções em bolas idênticas. Depois, Diego 

Fórlan, ex- jogador da seleção uruguaia, colocou as bolas em 3 urnas, de modo que ficaram 2 bolas 

na primeira, 3 na segunda e 5 na terceira. 

 

O número total de possibilidades para a distribuição das bolas entre as urnas é de: 

A) 5040. 

B) 1260. 

C) 10120. 

D) 2520. 

E) 8560. 

 

 

Questão 37 

Uma pista para caminhada será construída na principal praça de uma cidade. O projeto elaborado 

pelo arquiteto pode ser observado na figura a seguir: 

 

 
Como especificações técnicas do projeto, tem-se que: 

O caminho AE  possui 200 m de extensão e é paralelo ao caminho CD . 

O caminho BC é paralelo ao caminho DE . 

 = 45°. 

β = 75°. 

O projeto prevê, ainda, uma ponte que ligará um quiosque localizado no ponto E perpendicularmente 

ao caminho AB . 

 

O comprimento da ponte especificada no projeto será, em metros, igual a: 

A) 3100 . 

B) 2100 . 

C) 100. 

D) 50. 

E) 350 . 

Lago 



CADERNO DE PROVA -  Prova 15/11/2015 -  FIPMoc – Tipo 1 - Azul     25 

Questão 38 

 

As cadernetas de poupança no Brasil, em 2015, têm apresentado um rendimento médio de 1% ao 

mês. Jorge possui aplicados na poupança R$4.000,00 e pretende comprar uma Smart TV. Para isso, 

ele dispõe de 2 planos de pagamento: 

 

I) a vista: R$4.000,00; 

II) em duas prestações iguais de R$2.005,00, sendo a primeira a vista e a segunda após 30 dias. 

 

Do ponto de vista financeiro, a melhor opção de Jorge é: 

A) pagar a vista, pois assim estará aproveitando o desconto que lhe foi dado. 

B) pagar em duas prestações, pois assim lhe sobrarão R$9,95 do dinheiro aplicado. 

C) esperar um mês, pois assim lhe sobrarão R$4,00 do dinheiro aplicado. 

D) esperar dois meses, pois assim lhe sobrarão R$18,00 do dinheiro aplicado. 

E) pagar em duas prestações, pois assim lhe sobrarão R$4,45 do dinheiro aplicado. 

 

Questão 39 

Uma pesquisa realizada nos 4 primeiros períodos do curso de Medicina das FIPMoc mostrou que a 

idade média de seus estudantes é de 20 anos. A pesquisa relatou, ainda, que a idade média dos 

estudantes do sexo masculino é 21 anos, e a dos estudantes do sexo feminino, 18 anos. 

 

Entre os estudantes pesquisados, a porcentagem do sexo: 

 

A) masculino é de 45,3%. 

B) masculino é de 78,2%. 

C) feminino é de 66,6%. 

D) masculino é de 21,7%. 

E) feminino é de 33,3%. 

 

Questão 40 

A cidade de Lassance está situada a 240 km de Montes Claros e é famosa por ter sido o local onde 

Carlos Chagas identificou a Doença de Chagas. A professora Carla leciona Biologia e mora em 

Montes Claros. Ela resolveu visitar a cidade de Lassance para conhecer melhor sobre a Doença de 

Chagas. No dia da viagem, chovia muito, por isso dirigiu com muita cautela. Se ela tivesse aumentado 

sua velocidade média em 20 km/h, teria chegado 1 hora mais cedo na cidade. 

 

O tempo que a professora Carla gastou para fazer o percurso e sua velocidade média foram, 

respectivamente: 

 

A) 4 h  e  60 km/h. 

B) 5 h  e  60 km/h. 

C) 3 h  e  80 km/h. 

D) 4 h  e  50 km/h. 

E) 6 h  e  40 km/h. 
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Questão 41 

Num laboratório, um pesquisador acompanha o crescimento da população de duas colônias de 

bactérias: Campylobacter e Pasteurella. A observação iniciou no mesmo dia e nas mesmas 

condições. Ele mediu todos os dias o crescimento da população de cada colônia (em milhares). 

Depois de 10 dias de observação, notou que o gráfico que representa o crescimento da população da 

colônia de Campylobacter é uma reta passando pelo ponto 2, 3 e o que representa o crescimento da 

população de Pasteurella pode ser descrito por um arco de parábola, cuja lei de formação é 

12

²24 xx
y


 . Abaixo, observa-se o gráfico que representa a situação: 

 

 

 
 

 

As duas colônias de bactérias atingiram a mesma população no dia: 

A) 4 

B) 6 

C) 7 

D) 5 

E) 8 

 

Questão 42 

A empresa aérea de fretamento “Flyer” iniciará suas atividades numa cidade, a partir de janeiro de 

2016. Essa empresa freta aeronaves de 100 lugares para grupos fechados de turistas. Cada passageiro 

paga R$400,00 pela passagem, e mais R$10,00 por cada lugar que não for ocupado. Para não ter 

prejuízo, a empresa deve arrecadar pelo menos R$33.000,00 por viagem. 
 

Dado: 1000  x  

 

A expressão matemática que define a quantidade de passageiros (x) por viagem, para que a empresa não 

tenha prejuízo é: 
 

A) 000.33²1000  xx  

B) 000.33²101000  xx  

C) 000.33²101400  xx  

D) 000.33²1400  xx  

E) 000.33²1400  xx  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Campylobacter
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pasteurella
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LINGUAGENS 

Questão 43 

Texto A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Mafalda) 

 

Texto B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VEJA – 29.07.2015 

 

Sobre a relação entre as ideias dos textos A e B, são feitas as seguintes afirmativas: 

I. A voz do 1º e 3º quadrinhos – representativa da mãe de Mafalda – no texto A, corresponde 

a “O governo”, no texto B. 

II. Tomar sopa, no texto A, corresponde a “apoio no Congresso”, no texto B. 

III. “Crepes”, no texto A, corresponde a “milhares de cargos públicos”, no texto B. 

É correto o que se afirma em: 

A) II e III apenas 

B) III apenas 

C) I, II e III 

D) I e II apenas 

E) II apenas 

 

 

 

 

SOFTWARE 

DO FISIOLOGISMO 

O governo vai oferecer milhares de cargos públicos a deputados e senadores em troca de apoio 

no Congresso. Um programa de computador vai monitorar o “índice de fidelidade”. 
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Questão 44  

 

PEQUEI, SENHOR.... 

Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado,  

de vossa alta clemência me despido;  

porque quanto mais tenho delinquido,  

vos tenho a perdoar mais empenhado. 

Se basta a vos irar tanto um pecado,  

a abrandar-vos sobeja um só gemido:  

que a mesma culpa, que vos há ofendido,  

vos tem para o perdão lisonjeado. 

Se uma orelha perdida e já cobrada,  

glória tal e prazer tão repentino  

vos deu, como afirmais na sacra história, 

Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada,  

cobrai-a; e não queirais, pastor divino,  

perder na vossa ovelha a vossa glória. 

                                                              Gregório de Mattos 

Do livro: "Livro dos Sonetos", LP&M Editores, 1996, RS  

Enviado por: Márcia Maia 

 

Sobre a análise do poema, seguem duas assertivas ligadas pela palavra PORQUE: 

O poema apresenta características de um estilo de época em que o homem vivia um conflito entre o 

divino e o pecado. 

 

PORQUE 

Retrata um diálogo entre o eu-lírico e Deus, enfatizando sua condição de pecador em busca de perdão. 

 

A propósito das assertivas, afirma-se que: 

A) as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. 

B) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 

C) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 

D) as duas são falsas. 

E) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
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Questão 45  

Com a volta à elite do futebol brasileiro virtualmente assegurada em 2016, o Botafogo já 

começa a cuidar da formação do elenco. A diretoria já conseguiu a quantia de R$550 mil para 

a renovação do contrato do volante William Arão. Mas pai e representante do jogador conversa 

com outros clubes, como Cruzeiro e Flamengo. 

                                                                                            (Estado de Minas – 26/9/2015 – Adaptação) 

A análise linguística está correta na opção: 

A) Na informação do primeiro período, o advérbio “virtualmente” atribui um valor modal de 

consolidação do fato referido. 

B) Na declaração do primeiro período, a locução verbal “começa a cuidar” expressa aspecto conclusivo 

da ação. 

C) No 1º e no último período, a preposição “COM” exprime o mesmo valor semântico. 

D) Na elaboração do 2º período, há um fato principal seguido de uma condição para sua ocorrência. 

E) No último período, o verbo está corretamente no singular, referindo-se a um sujeito que, embora 

composto, representa um só ser. 

 

Questão 46  

 

Hino à Razão 

Antero de Quental 

Razão, irmã do Amor e da Justiça,  

Mais uma vez escuta a minha prece.  

É a voz dum coração que te apetece,  

Duma alma livre só a ti submissa.  
 

Por ti é que a poeira movediça  

De astros, sóis e mundos permanece;  

E é por ti que a virtude prevalece,  

E a flor do heroísmo medra e viça.  
 

Por ti, na arena trágica, as nações  

buscam a liberdade entre clarões;  

e os que olham o futuro e cismam, mudos,  
 

Por ti podem sofrer e não se abatem,  

Mãe de filhos robustos que combatem  

Tendo o teu nome escrito em seus escudos!  

 

Sobre a análise do texto, seguem as afirmativas: 

I. Há uma preocupação estética por parte do autor, que compõe o texto em forma de soneto, com 

versos decassílabos.  

II. O eu-lírico enaltece a razão, creditando a ela a manutenção da virtude e a força dos homens. 

III. O eu-lírico expressa seu descontentamento com as estruturas sociais. 

IV. A religiosidade presente no poema recupera o misticismo romântico. 

Está correto apenas o que se afirma em:  

A) I e II                B) I, II e III                C) II, III e IV              D) II e IV                E) III e IV  
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Questão 47  

 

O escritor Paulo César de Araújo, de 53 anos, lançou, em 2006, o livro “Roberto 

Carlos em Detalhes”, primeira biografia do cantor mais popular do Brasil. A obra não 

contava com a autorização do Rei. Ameaçado de prisão por infligir o direito à 

privacidade do músico, Araújo foi forçado a assinar um acordo judicial, que retirou a 

biografia das livrarias. 

 (...) 

                                                               (Revista “Istoé” – 24.6.2015 – Adaptação) 

 

Um erro linguístico nesse texto será devidamente corrigido: 

A) acrescentando-se uma vírgula após a palavra “escritor”. 

B) suprimindo-se a crase usada no 3º período. 

C) substituindo-se “infligir” por “infringir”. 

D) transpondo-se o primeiro verbo para o presente do indicativo. 

E) grafando-se o numeral “53” por extenso. 

 

Questão 48  

Oração à Crase 
O que quer, o que pode esta língua? Para Caetano Veloso, o português pode muito 

e merece atenção. A equipe que cuida de suas redes sociais publicou no facebook a 

expressão “HOMENAGEM À BITUCA” (sic), transformando inadequadamente o 

apelido carinhoso de Milton Nascimento (Bituca) numa guimba de cigarro. O cantor, 

então, gravou vídeo ensinando a usar a crase e chamou seus assistentes à 

responsabilidade: “Aquela crase ali é um erro. Um erro chato. Tem que saber português 

e saber trabalhar a língua”, afirmou Caetano. 

(Ana Clara Brant e Ailton Magioli – Jornal “Estado de Minas” – 24.6.2015) 

Sobre o episódio narrado, seguem-se duas afirmações ligadas pela palavra PORQUE: 

O tom de censura dos repórteres autores da matéria e a repreensão de Caetano Veloso a seus assistentes 

são procedentes 

 

PORQUE 

 

A palavra BITUCA, embora seja feminina em sua forma original, no caso em pauta tem uso especial – 

é um apelido masculino (de Milton Nascimento) –, o que inviabiliza o uso de crase na palavra “A” 

anteposta a ela. 

 

Marque: 

A) Se as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 

B) Se a primeira afirmação é verdadeira, mas a segunda é falsa. 

C) Se a primeira afirmação é falsa, mas a segunda é verdadeira. 

D) Se as duas afirmações são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. 

E) Se as duas afirmações são falsas. 
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Questão 49  

 

TEXTO I: 

 

Desencanto 
                           Manuel Bandeira 

 

Eu faço versos como quem chora 

De desalento, de desencanto 

Fecha meu livro se por agora 

Não tens motivo algum de pranto 

 

Meu verso é sangue, volúpia ardente 

Tristeza esparsa, remorso vão 

Dói-me nas veias amargo e quente 

Cai gota a gota do coração. 

 

E nesses versos de angústia rouca 

Assim dos lábios a vida corre 

Deixando um acre sabor na boca 

 

- Eu faço versos como quem morre. 

 

 

TEXTO II: 

 

Autopsicografia 

Fernando Pessoa 

 
O poeta é um fingidor. 

Finge tão completamente 

Que chega a fingir que é dor 

A dor que deveras sente. 

E os que leem o que escreve, 

Na dor lida sentem bem, 

Não as duas que ele teve, 

Mas só a que eles não têm. 

E assim nas calhas de roda 

Gira, a entreter a razão, 

Esse comboio de corda 

Que se chama coração. 

 
"Fernando Pessoa - Obra Poética", Cia. José Aguilar Editora - Rio de Janeiro, 1972, pág. 164. 

 

 

Os textos evidenciam a seguinte função da linguagem: 

A) Fática 

B) Poética 

C) Referencial 

D) Metalinguística  

E) Emotiva 
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Questão 50  

 

Ode 
                                     Ricardo Reis 

Para ser grande, sê inteiro: nada 

Teu exagera ou exclui. 

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és 

No mínimo que fazes. 

Assim em cada lago a lua toda 

Brilha, porque alta vive. 
 

 

Seguem-se algumas afirmativas sobre o poema: 

I. Há uma intenção de aconselhamento, expressa no emprego dos verbos “ser” e “pôr” no 

imperativo. 

II. O autor usa a forma de tratamento em 3ª pessoa para dirigir-se ao recebedor da mensagem. 

III. Transmitem a mesma ideia básica as expressões: “sê inteiro”, “Põe quanto és” e “Sê todo”. 

IV. A alusão à lua funciona como exemplificação, construída numa relação de causa e efeito. 

É correto o que se afirma apenas em: 

A) III e IV 

B) II 

C) I, II e III 

D) I, III e IV 

E) IV 

 

Questão 51 
 

 

Soneto 

Luís de Camões 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 

Muda-se o ser, muda-se a confiança: 

Todo o mundo é composto de mudanças, 

Tomando sempre novas qualidades. 

Continuamente vemos novidades, 

Diferentes em tudo da esperança: 

Do mal ficam as mágoas na lembrança, 

E do bem (se algum houve) as saudades. 

O tempo cobre o chão de verde manto, 

Que já coberto foi de neve fria, 

E em mim converte em choro o doce canto. 

E afora este mudar-se cada dia, 

Outra mudança faz de mor espanto, 

Que não se muda já como soía. 

 

O verso que resume o postulado geral feito pelo eu-lírico é: 

A)  “... do mal ficam as mágoas na lembrança...” 

B) “ Todo o mundo é composto de mudança.” 

C) “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades” 

D) “O tempo cobre o chão de verde manto.” 

E) “... que já coberto foi de neve fria.” 
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Questão 52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura e texto concentram a intenção da mensagem numa ideia de: 

A) Individualismo 

B) reciprocidade 

C) superação 

D) independência 

E) tolerância 

 

Questão 53  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORLANDELI. Educação.  

 

Na crítica dessa charge, os pronomes pessoais sugerem representação, respectivamente, dos seguintes 

atores sociais: 
 

A) O menor abandonado; os pais; os empresários nacionais 

B) O adolescente; o professor; as autoridades militares 

C) O estudante; o cidadão em geral; os políticos governantes 

D) O jovem desempregado; a polícia; as entidades filantrópicas 

E) O delinquente; as pessoas religiosas; os juízes 

A GENTE NÃO VAI TE AJUDAR. 
A GENTE VAI SE AJUDAR. 

Alcoolicosanônimos.org.br 
(11)3315-9333 
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As questões de 54 a 60 são de Língua Estrangeira. Você deverá fazer apenas a opção escolhida 

na inscrição. 

 

INGLÊS 

 

Questão 54 

Drawing for Change 

By  

MICHAEL GONCHAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Migrants and the European Union. Europe looks for an answer to the migrants reaching for 

its shores."                                                                     
                                                                                                The Learning Network - The NYTimes-Sept.2015 

 

Questão 54 

It is obvious from what is being shown on the cartoon that the European Union is: 

A) forcing migrants to think twice before leaving their homeland. 

B) pushing migrants away from their workforce. 

C) trying to prevent migrants from arriving in its shores. 

D) encouraging migrants to stay on its shore. 

E) making an  attempt to foresee the future of migration 

 

Questão 55 

Japan has long seen itself as an ethnically homogeneous nation, despite the presence of Koreans and 

other foreigners, and talk of allowing large numbers of foreign workers tends to raise fears of crime 

or social unrest. Immigration is still a sensitive subject. 

   “There are several problems associated with immigration in European countries and we need to 

analyse these issues,” Mr. Abe told parliament. 

   His aids point to modest changes, such as relaxing visa requirements for skilled workers and letting 

some foreign trainees stay an  extra two years, but they say his administration isn’t likely to throw 

the door wide open. 

The Wall Street Journal August, 31st 
 

In the text above, it is claimed that Japan is: 

A) neither scared nor frightened of immigration due to crime and violence. 

B) both open to immigration of skilled workers and of ordinary ones. 

C) not totally open to immigration due to the fear of protests, violent behavior and crime. 

D) not only a country which rejects immigration, but also encourages it. 

E) not certainly a country which is flooded by immigrants. 

http://learning.blogs.nytimes.com/author/michael-gonchar/
http://learning.blogs.nytimes.com/author/michael-gonchar/
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Questão 56 

 

Immigration has many drawbacks 
Immigrants can be exploited for their cheap labor: 

 Developing countries may suffer “brain drain” as the limited resources they spend  in educating 

their students amount to very little  if  that talent is enticed to another country (The UK for 

example is often accused of actively hiring medical staff from developing countries.) 

 Immigration can also attract criminal elements, from trafficking in drugs and people to other 

forms of crime and corruption; 

 Immigration can become a social/political issue, where racism can be used to exploit feelings or 

as an excuse for current woes of local population; 

 Where there is a perception that immigrants and refugees appear to get more benefits than local 

poor people, tensions and hostilities can also rise; 

 Concerns about illegal immigration can spill over to ill-feelings towards the majority of 

immigrants who are law-abiding and contributing to the economy; 

 Many die trying to flee their predicament, and this can often make sensational headlines giving 

the appearance that immigration is largely illegal and “out of control.” 

Despite what appears to be large population movements, Gary Younge, from the Guardian noted 

some time ago that people still are not able to move as freely as commodities. In some places around 

the world, there are additional restrictions being put up on people’s movements. 

Global issues, August 2015 

Among the disadvantages of immigration it is pointed out the: 

A) prejudice becoming less noticed, which turns the event into something acceptable. 

B) tension standing out among the immigrants themselves. 

C) worries among the immigrants’ homelands, which have become helpless. 

D) hostilities being enhanced due to lack of benefits for the citizens of the place. 

E) death of people trying to escape from the difficult or unpleasant situation. 

 

Questão 57 

 
Hash Reality 

Like most garment workers in Bangladesh, no matter whether you are under-age or not,you are bound 

to work as a slave. Even harder if you are an immigrant. 

Being only 12-years-old, Kalpona didn’t grow up dreaming of working in an unsafe factory in 

another country. She came from a wealthy family whose life changed overnight after her father’s 

stroke, which left him bedridden. Without his income, she had to undergo the harsh working 

conditions overseas of overworking and being under-paid in order to get by.  

 

Scholastic Magazin 
 

Being a Bangladesh garment factory-worker anyone is likely to be: 

A) exploited 

B) overlooked 

C) praised 

D) flattered 

E) rewarded 
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Questão 58 

 

Nike: A Model of Success? 

In the 1990s, Nike came under fire for the rock-bottom wages, abusive conditions and use of child 

labor at its overseas factories. Sales plummeted as angry customers held protests and boycotts. If 

Nike wanted to stay in business, it had to make big changes-and it did. Nike took stock of its behavior 

and today it has a team that monitors conditions in its factories. Inspection reports are made public 

online. Nike was also one of the first companies to publish the names and adresses of every overseas 

factory that makes its products. 

Scholastic Magazine, September 2015 

 
On accounts of Nike’s working policies abroad, sales: 

A) increased 

B) got stuck 

C) got up 

D) dropped 

E) got even 

 

Questão 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is being shown is that immigrants are: 

A) both welcomed and lilkely to get into Europe easily. 

B) not even safe nor welcomed to cross the border into Europe. 

C) not only prevented from going into Europe but also likely to be welcomed into the continent. 

D) neither welcomed nor likely to overcome the barriers to go into Europe easily. 

E) barely welcomed into the border of Europe no matter if a wall was built to prevent it from happening. 
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Questão 60 

Economists see Japan’s aging and declining population as one of the biggest challenges to Prime 

Minister Shinso Abe’s quest to get the country growing again. Unemployment is near the lowest 

level in decades as open positions go unfilled. Yet many Japanese are reluctant to take manual-labor 

jobs at the wages available. Therefore, Japan has reassessed its immigration policy and is now 

welcoming workers from overseas to fill those job openings. 

The Wall Street Journal August, 31st. 

 

In order to make Japan improve again, it is required to: 

A) have overseas workers to replace the Japanese workers. 

B) encourage immigrant workers to take the vacancies which are unfilled. 

C) hire workers from abroad to compete with Japanese workers for a vacancy. 

D) estimulate unemployment with the openings of new vacancies. 

E) persuade Japanese workers to have the jobs available. 

 

 

ESPANHOL 

 

Questão 54 

 

 
                                                                                                                  Lopensaste.tumblr.com 

 

Sobre el texto, son presentadas algunas afirmativas: 

I.  La expectativa sobre la adolescencia es una frustración frente la realidad. 

II.  La expectativa y la realidad sobre la adolescencia son muy cercanas. 

III.  La realidad sobre la adolescencia requiere más responsabilidades que la expectativa. 

IV.  La realidad sobre la adolescencia proyecta expectativas de mejores años. 

Es correcto lo que se afirma en solamente: 

A)  III y IV. 

B)  III. 
C)  I y III. 

D)  I, II y IV. 

E)  I y II. 
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Questão 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el texto, hay presencia de: 

A) Metáfora y antístesis. 

B) Intertextualidad y hipérbole. 

C) Metáfora y paradoja. 

D) Comparación y eufenismo. 

E) Intertextualidad y crítica social. 

 

Questão 56 

 

 
                                                                                                                                                      Arquivo personal 

Señale: 

A) Si los hechos no son lineares. 

B) Si los hechos 1 y 2 son consecuencia del hecho 3. 

C) Si el hecho 3 se oponer al hecho anterior. 

D) Si el hecho 2 ratificar el hecho 1. 

E) Si el hecho 1 explicar el hecho 2 que se opone al 3. 
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Questão 57 

 

FÚTBOL 

Porras se recupera con calma 

Nacional volvió este martes a los entrenamientos con el volante Gonzalo Porras trabajando en 

forma diferenciada luego del golpe que sufrió en una de sus rodillas el pasado sábado ante El 

Tanque Sisley, lo que no le impidió, pese al dolor, jugar los 90 minutos del partido. 

"El cuerpo médico me revisó. No fue nada grave. Sí hay que llevarlo con mucha calma y 

esperemos poder llegar al fin de semana", dijo en conferencia de prensa. 

El volante señaló que desde la sanidad tricolor le indicaron que debía tomar "la precauciones 

necesarias" para poder estar el domingo ante Defensor. 

http://www.referi.uy/porras-se-recupera-calma-n681802 

 

La palabra subrayada expresa idea de: 

A) Conseción. 

B) Consecuencia. 

C) Adición. 

D) Tiempo. 

E) Adversidad. 

 

Questão 58 

 

 
 

El prefijo RE en la palabra RE-SIGNADAS (cuarto recuadro) expresa idea de: 

A) Repetición. 

B) Resistencia. 

C) Enfasis. 

D) Superlativo. 

E) Retroceso. 

 

 

http://www.referi.uy/contenidos/futbol.html
http://www.referi.uy/gonzalo-porras-a2291
http://www.referi.uy/el-tanque-sisley-a628
http://www.referi.uy/el-tanque-sisley-a628
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Questão 59 

Abajo, hay dos textos conectados por la palabra PORQUE. 

 
 

PORQUE 

 

 
Arquivo personal 

 

Es correcto afirmar que: 

A) El segundo texto nega el primer texto. 

B) El primer texto se opone al segundo texto. 

C) El segundo texto sustiene el primer texto. 

D) El primer texto retifica el segundo texto. 

E) El primer y segundo texto se rechazan. 
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Questão 60 

 

 
 

En el texto, hay: 

A) uno verbo en el Pretérito Perfecto del Indicativo. 

B) una enclisis verbal. 

C) dos ejemplos de apócope. 

D) uno verbo en el Pretérito Pluscuamperfecto del indicativo. 

E) una oración subordinada adversativa. 
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REDAÇÃO 

 

Instruções: 

1. A redação tem o valor de 15 pontos. 

2. O texto produzido deve conter, no mínimo, 23(vinte e três) e, no máximo, 27 (vinte e sete) linhas. 

3. A correção do texto produzido observará os seguintes critérios básicos: 

 Norma culta da língua 

 Fidelidade / adequação ao tema 

 Estrutura textual 

 Clareza e qualidade das ideias 

 Correção linguística 

 Emprego de recursos gramaticais 

 Adequação vocabular 

 Organização estética 

 Escrita a caneta 

 Letra legível 

 Número mínimo e máximo de linhas 

 Não conter qualquer forma de identificação do candidato 

 Obediência a todas as instruções dadas 

 

4. Textos / fragmentos / citações / comentários de referência na elaboração da proposta – caso 

houver – NÃO deverão constar (como cópia ou menção) da Redação produzida pelo candidato. 

 

5. Não é necessário dar título à redação. 
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PROPOSTA 

 

A leitura dos textos A e B a seguir deverá cumprir unicamente a função de estímulo gerador de ideias 

para seu trabalho. 

Atente para o item 4 das instruções, na página anterior. 

 

 

 

      Texto A 

Entrevista BRUNO GARSCHAGEN 
Duda Teixeira 

É uma crise atrás da outra 
Para o cientista político capixaba, enquanto a presença estatal continuar asfixiante, a 

corrupção no Brasil não vai diminuir e as liberdades individuais estarão sempre em risco. 
                      

 

(Revista VEJA – 29.7.2015) 
 

Texto B 

A crise aperta mais o brasileiro. Podem perguntar: que crise? A resposta é fácil: todas as 

espécies de crise. A moral. A ética. A política. A governamental. A das finanças públicas. 

A das finanças privadas. A dos orçamentos domésticos. A da saúde. A da educação. A do 

transporte. A do esporte. A da imprensa. A da juventude. A da maturidade. A da família. 

A de caráter, a mais grave, a mais séria, certamente causa e efeito de todas as demais. 

Fábio P. Doyle – Estado de Minas – 22.6.2015 

 

Redija um texto DISSERTATIVO desenvolvendo a última ideia do texto B: 

 

 

 

 

 

 

  

“A (crise) de caráter, a mais grave, a mais séria, certamente causa e efeito 

de todas as demais.” 
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Rascunho da Redação 
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