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CADERNO DE PROVA 
 
INSTRUÇÕES: 
 
Para fazer a prova você usará: 
 

a) este CADERNO DE PROVA com 19 (quinze) páginas; 
b) um CARTÃO-RESPOSTA que deve ser assinado; 
c) uma FOLHA DE REDAÇÃO. 

 
A quantidade de questões para cada área é: 
 
Redação – Tema (dissertação, com no mínimo 15 (quinze) e no máximo 25 (vinte e cinco) linhas) 
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira – 10 questões 
Raciocínio Lógico – 5 questões 
Conhecimentos Gerais e Atualidades – 10 questões 
Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol) – 5 questões 
 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. 
 
No CARTÃO-RESPOSTA, confira o nome, número de inscrição, língua estrangeira, documento de identidade e o 
curso/turno. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às suas respostas. Se houver, reclame 
imediatamente. 
 
Na FOLHA DE REDAÇÃO, confira o número de inscrição e o curso/turno. Examine se há marcações indevidas 
no campo destinado à sua resposta. Se houver, reclame imediatamente. 
 
Verifique, no caderno de prova, se faltam folhas, se a sequência de questões (no total de 30 (trinta) está correta 
e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade. 
 
Para cada questão, são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas 
uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 
 
Utilize somente caneta esferográfica, escrita normal, com tinta azul ou preta. 
 
Questões em branco ou que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras serão desconsideradas. 
 
Não serão permitidos, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, o porte e a utilização 
de aparelhos celulares ou similares, máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, impressos ou  
qualquer outro material de consulta, sendo eliminado do concurso vestibular o(a) candidato(a) que descumprir 
essa determinação. 
 
Ao terminar a prova, entregue o CADERNO DE PROVA COMPLETO (com exceção da última folha, que poderá 
ser destacada), o CARTÃO-RESPOSTA e a FOLHA DE REDAÇÃO. 
 
O tempo máximo para realização das provas é de 3 (três) horas. O encerramento das provas acontecerá às 17 
horas (incluindo o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA e da FOLHA DE REDAÇÃO). 
 

Boa prova! 
 

Comissão Permanente de Processo Seletivo 
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REDAÇÃO 

 

 

As causas do aquecimento global são muito pesquisadas. Existe uma parcela da comunidade científica que 
considera esse fenômeno um processo natural, afirmando que o planeta Terra está numa fase de transição 
natural, um processo longo e dinâmico, saindo da era glacial para a interglacial sendo o aumento da temperatura 
consequência desse fenômeno. No entanto, as principais atribuições para o aquecimento global são 
relacionadas às atividades humanas, que intensificam o efeito estufa, através do aumento na queima de gases 
de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural. 
 

(BRASIL ESCOLA. Consequências do Aquecimento Global.  

Disponível em: <http://www.brasilescola.com/geografia/aquecimento-global.htm>. Acesso em: 22 out. 2012) 

________________________________________________________________________________________  

 

 
Preservação e conservação ambiental são temas de extrema importância nos dias atuais, e a água é um dos 
recursos naturais que vem sendo muito discutido mais precisamente a sua escassez e falta de qualidade. Para o 
pesquisador da  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Julio Cesar Palhares, existem duas coisas que 
nós podemos praticar: a preservação e a conservação da água. "É necessário esclarecer que são duas coisas 
diferentes. Ao falarmos em preservar determinada fonte de água, significa que não utilizaremos essa fonte para 
nada; deixaremos a natureza seguir o seu caminho sem interferir. Por outro lado, quando usamos o termo 
conservação de uma fonte de água, quer dizer que essa fonte será utilizada para os mais diversos fins, mas de 
uma forma que não degrade a qualidade e a quantidade de água que ela nos proporciona”, explica o 
pesquisador. 
 

(PEREIRA, Monalisa Leal. Preservação e conservação da água são práticas importantes. 25 nov. 2004. Disponível 
em<http://www.cnpsa.embrapa.br>. Acesso em: 22 out. 2012.) 

 

Proposta: Escolha um dos temas acima e redija um texto dissertativo-argumentativo (em que deverá selecionar, 
relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista). 
__________________________________________________________________________________________ 

http://www.brasilescola.com/geografia/aquecimento-global.htm
http://www.cnpsa.embrapa.br/
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Observações 
 

 Seu texto deverá ter no mínimo 15 e no máximo 25 linhas. 

 Use o RASCUNHO e faça uma revisão do texto antes de passá-lo à folha definitiva. 

 Ocupe as linhas, de uma margem até a outra, observando o espaçamento adequado entre as palavras e 
respeitando os parágrafos. 

 Utilize linguagem clara, seguindo as normas da língua portuguesa culta, e escreva com letra legível. 

 Use caneta com tinta azul ou preta. 

 Dê um título à redação. 

 Não será aceita redação em versos. 

 Importante: revise seu texto antes de entregar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 

 
 
 

1. Assinale a alternativa CORRETA sobre O Beijo no Asfalto e seu autor Nelson Rodrigues. 
 

[A] A grande falha da obra reside na linguagem, cujos diálogos são interrompidos, e as frases, incompletas. 
[B] A paixão do pai (Aprígio) pela filha (Selminha) conduz ao desfecho fatal — o assassinato de Arandir. 
[C] Aruba, o delegado, é um ser sórdido e violento. 
[D] Fiel ao submundo do crime, tema central da peça, o autor emprega abusivamente os palavrões no texto. 
[E] O gesto mal-interpretado de Arandir desencadeia toda a tragédia vivida por ele e seus familiares. 

 
2. A leitura da obra O Beijo no Asfalto de Nelson Rodrigues permite afirmar: 

 
[A] A atitude de Arandir denota comportamento bem-típico da classe média baixa dos anos 60: a traição 

lava-se com o sangue do traidor, embora haja aí uma atitude paradoxal, que é o próprio 
homossexualismo de Aprígio. 

[B] Aprígio, pai de Selminha e Dália, mata Arandir por ter abandonado a mulher e, depois, tentar  seduzir a 
cunhada. 

[C] Arandir consegue superar a falta de solidariedade de que é vítima e sai vencedor, como o herói que é. 
[D] Arandir era homossexual, só que escondia o fato da mulher. 
[E] São muitas as evidências da culpa de Arandir no decorrer da peça. 

 
3. Assinale a alternativa correta acerca da obra  Amar, verbo intransitivo de Mario de Andrade: 
 

[A] A descoberta de Dona Laura sobre o acordo estabelecido entre Fräulein e o Senhor Albertino 
Guimarães, referente à iniciação amorosa/sexual de Carlos, provocou explicações desconcertantes, 
exibindo a hipocrisia social vigente na metrópole carioca. 

[B] A narrativa é feita em primeira pessoa, pelo personagem Carlos. 
[C] O romance apresenta no próprio título uma contradição gritante, afinal, o verbo “amar” é transitivo 

indireto e não intransitivo. 
[D] Podemos afirmar que Amar, verbo intransitivo é um romance modernista da segunda fase (1930 -1945), 

impregnando de um espírito de destruição até o exagero; ele aborda o espírito da “Semana de Arte 
Moderna”: construir tudo novo. 

[E] Publicado em 1927, Amar, verbo intransitivo, de Mario de Andrade, chama a atenção por inúmeros 
aspectos. O primeiro é a sua linguagem, provavelmente considerada “errada” na época, pois se afasta 
do português castiço ao imitar o padrão coloquial brasileiro. 

 
4. Marque somente a alternativa incorreta acerca da obra Amar, verbo intransitivo de Mario de Andrade. 

 
[A] A atitude de Sousa Costa, de contratar uma profissional do amor para realizar os serviços debaixo do 

seu próprio teto, revela determinados valores da burguesia da época. Comporta-se como o novo rico que 
acha que o dinheiro pode tomar posse de tudo, até da iniciação sexual. 

[B] A família de Carlos, assim como as famílias burguesas de São Paulo, é patriarcalista: o centro de tudo é 
o homem, o pai e o filho, Carlos. Todos têm que obedecer ao pater-famílias. A começar por D. Laura que 
se submete, se adapta, aceita as ideias do marido e se conforma com a presença de Fräulein como 
professora de sexo do filho. 

[C] A narrativa corre sem divisões de capítulos. Mario de Andrade usa as formas conhecidas de discurso. É 
mais frequente o discurso nos diálogos, mas, em algumas vezes, usa também o discurso indireto e o 
discurso direto livre. 

[D] O estilo da narrativa é denso, de difícil entendimento, porque é marcado pelo uso de brasileirismos e 
termos coloquiais, impregnado de humor e ironia. 

[E] O problema central do romance é a educação sexual de um rapaz de família burguesa, em São Paulo. 
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5. Assinale a alternativa em que se encontram preocupações estéticas da Primeira Geração Modernista. 
 

[A] “Minhas reivindicações? Liberdade. Uso dela; não abuso.” “E não quero discípulos. Em arte: escola = 
imbecilidade de muitos para vaidade dum só.” 

[B] “Na exaustão causada pelo sentimentalismo, a alma ainda tremula e ressoante da febre do sangue, a 
alma que ama e canta porque sua vida é amor e canto, o que pode senão fazer o poema dos amores da 
vida real?” 

[C] “Não entrem no verso culto o calão e solecismo, a sintaxe truncada, o metro cambaio, a indigência das 
imagens e do vocabulário do pensar e do dizer.” 

[D] “O poeta deve ter duas qualidades: engenho e juízo; aquele, subordinado à imaginação, este, seu guia, 
muito mais importante, decorrente da reflexão. Daí não haver beleza sem obediência à razão, que 
aponta o objetivo da arte: a verdade.” 

[E] “Vestir a Idéia de uma forma sensível que, entretanto, não terá seu fim em si mesma, mas que, servindo 
para exprimir a Idéia, dela se tornaria submissa.” 

 
Leia o texto a seguir. 
 
Adquirir a capacidade de usar bem a língua requer – como toda atividade artística – uma rigorosa disciplina: só 
se pode manejar o meio, fazê-lo obedecer à nossa intenção expressiva, quando por nossa vez obedecemos sem 
discutir à sua estrutura própria, que nos precede e nos ultrapassa. No caso da escrita, é preciso seguir 
escrupulosamente a ossatura do idioma, mesmo quando se quer trincá-lo de leve: conhecer e respeitar a 
pontuação, a regência, a concordância, as normas de colocação das palavras na frase, as regras de 
coordenação e subordinação das orações. A arte de escrever consiste em servir a língua para dela poder servir-
se; a vassalagem é aqui condição do domínio do meio e portanto da possibilidade de exercitar a liberdade 
criativa. 

 (Renato Mezan) 

 
6. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto: 
 

[A] A prática da liberdade criativa na expressão escrita independe do sistema linguístico. 
[B] Deve-se evitar ao máximo trincar o idioma, mesmo que seja de leve; por isso, é fundamental obedecer 

às regras gramaticais. 
[C] A arte de escrever consiste em servir a língua, mas sem exercitar a liberdade criativa. 
[D] O escritor deixará de ser criativo quando ousar trincar de leve as regras gramaticais consideradas 

imutáveis. 
[E] Somente o domínio das regras básicas do idioma dá ao escritor a oportunidade de comunicar-se criativa 

e expressivamente. 
 

7. Assinale a opção em que houve erro no emprego do pronome pessoal em relação ao uso culto da língua: 
 

[A] Ele entregou um texto para mim corrigir. 
[B] Entre mim e ele há uma grande diferença. 
[C] Isto é para eu fazer agora. 
[D] Não saia sem mim. 
[E] Para mim, a leitura está fácil. 
 

8. Há uma oração subordinada substantiva apositiva em: 
 

[A] As estrelas que vemos parecem grandes olhos curiosos. 
[B] Em verdade, eu tinha fama e era valsista emérito: não admira que ela me preferisse. 
[C] Na rua perguntou-lhe em tom misterioso: onde poderemos falar à vontade? 
[D] Ninguém reparou em Olívia: todos andavam como pasmados. 
[E] Sempre desejava a mesma coisa: que a sua presença fosse notada. 
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9. Assinale a frase em que há erro de concordância verbal: 
 

[A] Choveram papéis picados nos comícios. 
[B] Deve existir problemas nos seus documentos. 
[C] Faz mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada. 
[D] Não poderia haver dúvidas sobre a necessidade da imigração. 
[E] Um ou outro escravo conseguiu a liberdade. 

 
10. Assinale a alternativa que apresenta pronome reflexivo se: 

 

[A] A bailarina pintava-se entre um e outro ato do espetáculo. 
[B] Alugam-se cadeiras de praia. 
[C] Precisa-se de ajudantes. 
[D] Queixou-se das questões do vestibular. 
[E] Voltarei cedo se quiseres. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
 

11. Se somarmos 5 anos ao dobro da idade de Ana, obtemos 47 anos. Qual é a idade de Ana?  
 
[A] 05 anos 
[B] 21 anos 
[C] 24 anos 
[D] 30 anos 
[E] 60 anos 
 

12. O gráfico a seguir representa o resultado de uma pesquisa. A pesquisa investigava se os espectadores de 
determinado canal de TV concordavam com o final de um programa. 
 

 
 
Considerando que o gráfico representa os percentuais de respostas de 3700 pessoas, o número de pessoas 
que discordam do final do programa é: 
 
[A] 2775 
[B] 2886 
[C] 2925 
[D] 2960 
[E] 3145 

 
13. Se 3 kg de salmão custam R$ 24,00, quanto custarão 5kg de salmão? 
 

[A] R$ 40,00 
[B] R$ 45,00 
[C] R$ 47,00 
[D] R$ 54,00 
[E] R$ 120,00 

 
14. Um automóvel, que custava R$ 15.000,00, sofreu uma valorização (acréscimo) de 2% sobre o seu preço. 

Quanto ele passou a custar? 
 

[A] R$ 300,00 
[B] R$ 15.300,00 
[C] R$ 15.500,00 
[D] R$ 15.800,00 
[E] R$ 17.200,00 
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15. Em uma caixa tem 50 bolas: 10 amarelas, 20 vermelhas, 5 azuis e15 pretas. As bolas amarelas representam 
20% do total de bolas guardadas na caixa. Qual o percentual que representa as demais cores das bolas que 
estão guardadas na caixa? 

 
[A] 40 bolas 
[B] 5% 
[C] 76% 
[D] 80% 
[E] 95% 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

 
 

16. “Domenico De Masi, sociólogo e autor do livro ‘O ócio criativo,’ é um italiano com coração brasileiro. 
Defensor do potencial criativo no País, Masi acredita que o Brasil tem boas chances de crescer se adotar o 
modelo do ócio criativo, que prega um equilíbrio entre trabalho e tempo livre. Afiado com as palavras, o autor 
não esconde seu profundo descontentamento com um modelo criado que idolatra o trabalho." 
 

(PALMEIRAS, Rafael. Ócio criativo é receita para o desenvolvimento do Brasil. Brasil Econômico. 05 nov. 2011. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/>. Acesso em: 10 nov. 2012). 

 

Assim sendo, transformar a sociedade global, que idolatra o trabalho, e passar a sustentar uma nova 
sociedade do "ócio criativo," como quer De Masi, significa ter de modificar estruturalmente: 
 
[A] A ONU. 
[B] A sociedade industrial. 
[C] A sociedade pós-industrial. 
[D] As nações socialistas. 
[E] O Terceiro Mundo. 

 

17. “A energia elétrica produzida em usinas térmicas a biomassa do bagaço de cana-de-açúcar, ou seja, de uma 
fonte renovável, tem capacidade de agregar ao sistema brasileiro 15,3 mil megawatts médios em 2020, o 
correspondente a 18% do consumo nacional previsto para aquele ano. Esse total é mais de sete vezes a 
capacidade instalada atual, de 2,112 mil MW médios – da qual 1 mil MW são utilizados pelo sistema e o 
restante pelas usinas de açúcar e etanol –, quase duas vezes o que o Estado de São Paulo consumiu em 
2011, ou ainda duas usinas de Itaipu. Mas a falta de uma política para o setor ameaça esse potencial. Com a 
concorrência das usinas eólicas, que têm isenção do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) em toda a cadeia para serem construídas, e das térmicas a gás, que possuem um custo bem menor 
por serem extrativistas, as unidades a biomassa cada vez mais são minoria nos leilões do governo federal 
para a aquisição de energia nova.” 

SEM política pública, biomassa a base de bagaço de cana não avança. O Globo Economia. 
Acesso em: <http://www.estadao.com.br/noticias/>. Acesso em: 29 nov. 2012. 

 
Tal conjuntura sugere que:  

 

[A] A capacidade real de produção de energia das usinas térmicas a biomassa para 2020 tende a ficar muito 
aquém do projetado para o período. 

[B] A capacidade real de produção de energia das usinas térmicas a biomassa para 2020 suplantará as 
projeções em mais de 50%. 

[C] Fontes renováveis para a produção de energia elétrica no Brasil não são sustentáveis no longo prazo, 
ainda que as políticas e programas para o setor sejam atualmente de excelência. 

[D] Itaipu continuará sendo a Usina de maior capacidade de produção de energia de fonte renovável do 
Brasil. 

[E] Os leilões do governo federal para a aquisição de energia nova deveriam priorizar apenas as térmicas a 
gás por serem mais lucrativas e limpas. 

 

18. “Parte do preconceito implícito contra o presidente Barack Obama vem acompanhado de dois boatos: 
chamá-lo de socialista e de muçulmano, apontam analistas e militantes de direitos civis. Os dois adjetivos 
são cunhados com frequência pela extrema direita republicana, em especial pelo Tea Party, sua facção 
mais radical. Outra crítica, a de que ele não teria nascido nos EUA, foi desmontada pela Casa Branca com a 
divulgação de sua certidão de nascimento.”  

 

(DISCRIMINAÇÃO é disfarçada pelo adjetivo 'socialista'. Estadão.  

Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias>. Acesso em: 20 nov. 2012.) 

 
 
 
 

http://www.ipea.gov.br/portal/
http://www.estadao.com.br/noticias/
http://www.estadao.com.br/noticias
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Sobre o trecho da matéria publicada no Estadão a respeito do presidente dos Estados Unidos: 
 

[A] Acusar alguém de socialista e muçulmano sendo anti-socialista e anti-muçulmano é, ao contrário do que 
diz a matéria, um preconceito explícito. 

[B] Chamar alguém de socialista e muçulmano não é ofensivo quando o alvo da desqualificação é um 
candidato a presidência. 

[C] Muçulmanos não podem se candidatar ao governo dos EUA, pois não são americanos natos. 
[D] O fato de alguém ter nascido em outro país o impossibilita totalmente de se candidatar à presidência em 

outro país. 
[E] O presidente Barack Obama não tem porque se ressentir com as acusações, pois o preconceito racial já 

está superado nos EUA. 
 

19. “Desde meados de julho, indígenas da etnia Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul (MS) no Centro-Oeste 
brasileiro tentam retomar parte do território sagrado “tekoha”, em Guarani, no Arroio Koral, localizado no 
município de Paranhos. A terra está em litígio e, em dezembro de 2009, o então presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva assinou um decreto homologando a demarcação da terra, porém a eficácia do decreto foi suspensa 
logo em seguida pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, em 
favor das fazendas Polegar, São Judas Tadeu, Porto Domingos e Potreiro-Corá. Em 29 de setembro, a 
Justiça Federal de Naviraí em, Mato Grosso do Sul, decidiu pela expulsão definitiva da comunidade Guarani-
Kaiowá e, diante da decisão, os indígenas lançaram uma carta afirmando a intenção de morrer juntos, 
lutando pelas terras e fazem o pedido para que todos sejam enterrados no território pleiteado.” 

 
(NOVAIS, Daniela. Gilmar Mendes e a tragédia dos Guarani Kaiowá. Revista Fórum. 24 out. 2012. Disponível em: 

http://revistaforum.com.br/blog/2012 Acesso em 20 nov. 2012.) 

 
Sobre a relação entre o Estado e os Povos Indígenas no Brasil: 
 

[A] A questão da demarcação de terras no Brasil deveria ser administrada pelo Exército brasileiro.  
[B] Nos últimos 50 anos, o Judiciário brasileiro se tornou cultural e historicamente mais conservador que o 

Executivo Nacional no cuidado dos interesses dos povos indígenas. 
[C] O Brasil é um modelo mundial de justiça social no tratamento humanitário de seus povos originários. 
[D] Os Guarani-Kaiowá estão se aproveitando da tutela do Estado brasileiro para forjar um cenário de 

privação de condições de vida digna de seu povo. 
[E] Terras indígenas (TI’s) e Unidades de Conservação (UC’s) atrapalham o desenvolvimento do País e a 

vida daqueles que querem ajudar a nação produzindo alimentos para os que vivem nas cidades. 
 
20. "A esfera da internet, com suas múltiplas possibilidades de invenção e comunicação, abriga hoje formas 

cada vez mais complexas de troca social, a partir de posições máximas de individualidade, intimidade e 
exclusividade. Cada sujeito social exercita sua vontade e obedece ao seu desejo de forma singular, ao 
acessar o espaço virtual e encaminhar na tela suas opções de navegação. Esse espaço é, no entanto, 
apenas uma nova versão dos espaços sociais reais, essenciais para o estabelecimento de uma identidade 
humana.” 

(DUARTE, Luiz Fernando Dias. Fantasia e desejo nas redes sociais. 02 nov. 2012.  

Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/>. Acesso em: 20 nov. 2012.) 

 
O que, em síntese, quer dizer que na era da informação: 
 
[A] A crise econômica mundial é o resultado de ações ciber-terroristas organizadas por grupos de ciber-

militantes terceiro-mundistas. 
[B] A internet ativa o potencial alienador da humanidade, na medida em que não permite interação, 

divulgação de experiências, denúncia de conflitos e reconhecimento da diversidade e diferença. 
[C] A internet é uma ferramenta política essencial no mundo pois tem ajudado a reduzir o número de guerras 

e conflitos armados regionais. 
[D] A liberdade individual é uma conquista da humanidade, graças a projetos de emancipação como o 

facebook, o twiter e a Microsoft. 
[E] Ainda que desejemos novos mundos coletivos, seguimos mesmo é como indivíduos cada vez mais 

fragmentados por identidades eletrônicas virtuais. 
 

http://revistaforum.com.br/blog/2012
http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/
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21. "Conectividade total, equipamentos inteligentes, imagens em Ultra High Definition (UD), segunda tela, tudo 
na nuvem, miniaturização total, interfaces humanizadas, tecnologia verde, revolução da 4G e a Radiodifusão 
Dinâmica. Essas são as dez grandes tendências da eletrônica de entretenimento para o ano que vem, 
mostradas pela Feira de Berlim, a IFA 2012, maior evento mundial de eletrônica de entretenimento, realizado 
há duas semanas.” 
 

(SIQUEIRA, Ethevaldo. Berlim aponta o futuro da eletrônica. Estadão: economia e negócio. 16 nov. 2012. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/>. Acesso em 20 nov. 2012). 

 
Considerando as tendências da eletrônica do entretenimento para 2013, podemos afirmar que: 

 
[A] As novas plataformas da eletrônica do entretenimento ficarão resumidas à acessibilidade através de 

laptops e computadores domésticos. 
[B] As pessoas poderão se manter cada vez mais interconectadas, o mundo se tornará ainda menor e 

teremos mais capacidade para gerar soluções ou conflitos. 
[C] Essas tendências não serão implantadas no Brasil, pois não estamos tão avançados tecnologicamente. 
[D] Nações como o Congo, Sudão e Haiti serão muito beneficiadas por essas novas tecnologias. 
[E] Não há correlação entre as novas tecnologias de entretenimento e o fenômeno mundial conhecido como 

a "era da dispersão". 
 
22. “Tom Zé está com trabalho novo na praça. Depois de gravar um álbum sobre a bossa nova e relembrar sua 

carreira em um CD e DVD ao vivo, o cantor e compositor baiano se debruça sobre o tropicalismo no disco 
“Tropicália Lixo Lógico”. Repleto de participações especiais de jovens músicos – incluindo Emicida e Mallu 
Magalhães -, o álbum é uma reflexão sobre o movimento liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil nos 
anos 1960. Um movimento que, nas palavras de Tom Zé, “tirou o Brasil da Idade Média”. 

 
(GOMES, Augusto. Tom Zé grava CD tropicalista e diz: 'Gil e Caetano tiraram país da Idade Média. 17 set. 2012. Disponível em: 

<http://www.noticiasdodia.info>. Acesso em: 20 nov. 2012.) 

 
Nesse recente trabalho de Tom Zé, podemos dizer que há: 

 

[A] A denúncia de que o tropicalismo foi um movimento non sense, que ignorou totalmente o período da 
ditadura militar. 

[B] A necessidade de relembrar que a Bossa Nova é a expressão de uma era medieval da música popular 
brasileira. 

[C] A proposição de que o tropicalismo seja considerado a fonte essencial da cultura musical moderna no 
Brasil.  

[D] O reconhecimento da importância do tropicalismo para a necessária modernização da música popular 
brasileira. 

[E] Uma homenagem à nova geração de músicos pós-tropicalistas da América Latina. 
 
23. “Idealizado por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) que integram o 

Projeto Tartarugas da Amazônia – Conservando Para o Futuro, o “Quilombolas em Cena” faz um resgate das 
tradições culturais das comunidades formadas na Amazônia por remanescentes de quilombos.O projeto foi 
financiado pelo Banco da Amazônia (Basa), por meio de aprovação em edital de patrocínio, e pela Petrobras, 
através do Programa Petrobras Ambiental. O desenvolvimento das atividades cinematográficas nas 
comunidades foi coordenado pela equipe de educação ambiental do projeto.” 

 
(PROJETO realiza produção de curtas sobre cultura quilombolas na Amazônia. em 23 nov. 2012. Disponível em: 

<http://www.d24am.com/Amazônia/>. Acesso em 23 nov. 2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.estadao.com.br/noticias/
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Sobre a promoção da cultura Quilombola: 
 
[A] A cinematografia e o vídeo-documentarismo brasileiros raramente se ocupam de temas sociais que 

incluam a questão das desigualdades raciais. 
[B] A questão racial no Brasil remonta à era getulista, quando as políticas de igualdade deixaram de resumir 

apenas a garantia de emprego aos desempregados. 
[C] O Brasil mantém uma dívida histórica com os remanescentes de quilombos, que começa a ser paga com 

projetos como o "Quilombolas em Cena", mas ainda está longe de garantir um real equacionamento da 
desigualdade social, econômica e política que aflige essas populações. 

[D] O Brasil não possui uma dívida histórica com os afrodescendentes, uma vez que a desigualdade de 
gênero e raça foi resolvida em 1888, com a assinatura da Lei Áurea e posteriormente com a Constituição 
de 1988. 

[E] Remanescentes de Quilombos na Amazônia são comunidades provenientes do êxodo e da dispersão 
das tribos indígenas durante a Guerra da Tríplice Aliança no século XIX. 

  
24. “Os russos-soviéticos têm inúmeras versões próprias de conhecidas obras mundiais (entre os filmes 

podemos destacar a série sobre Sherlock Holmes, reconhecida ainda pelo Reino Unido como a melhor 
adaptação clássica dos livros de Arthur Conan Doyle). Os desenhos animados não foram uma exceção. A 
versão russa de Alice no País das Maravilhas tornou-se menos psicodélica, mantendo, no entanto, a sua 
filosofia delicada. A versão cômica de Os Três Mosqueteiros conta-nos sobre o confronto entre cães e gatos. 
O desenho animado soviético tem uma filosofia tão profunda que todas as idades aprendem algo, vêem a 
sua própria “verdade”. Em comparação com a animação norte-americana, onde as personagens às vezes 
são demasiadamente realistas (o que, nos filmes para crianças sobre o amor entre o homem e a mulher, se 
torna quase indecente), o desenho animado russo-soviético prefere distinguir os dois gêneros não 
destacando as principais caraterísticas sexuais.” 
 

(PROJETO realiza produção de curtas sobre cultura quilombolas na Amazônia. 23 nov. 2012.  
Disponível em: <http://correiodobrasil.com.br/>. Acesso: 23 nov. 2012)  

 
Sobre a cultura de desenhos animados russo-soviéticos: 
 
[A] Constrói versões socialistas de clássicos da literatura mundial. 
[B] Demonstra a ferocidade de um regime totalitário ao fazer a releitura de clássicos ocidentais de modo a 

distorcer-lhes o sentido. 
[C] Contrasta diretamente com o estilo norte-americano por enfatizar o amor entre um homem e uma mulher 

desde uma perspectiva realista e, por isso, mais incisiva. 
[D] É filosófica, portanto, mais profunda existencialmente, mais pura e delicada, portanto mais apropriada 

para a preservação da integridade humana numa matriz geracional. 
[E] Propõe discutir as questões humanas desde um lugar de homogeneização do gosto e da verdade. 
 

25. Da mesma forma que o conhecimento científico ajudou no desenvolvimento da humanidade, ele também 
levou à criação da bomba atômica, às armas químicas, ao uso de aviões para fins bélicos, entre outros 
experimentos que visaram à subjugação do adversário em conflitos. "Ciência é poder, inclusive para vencer 
batalhas. Isso não é novidade. Bem cedo, o homem percebeu o valor do conhecimento, e a história reserva 
inúmeros exemplos da utilização de invenções para a guerra", afirma Antônio Carlos Pavão, doutor em 
Química pela Universidade de São Paulo (USP) e diretor do Espaço Ciência, em Recife.  
 

(GOMES, Breno Verissimo. Ciência já decidiu guerras, mas é “caminho para libertar o homem”. Disponível em: 
http://noticias.terra.com.br/ciencia/noticias. > Acesso em: 20 nov. 2012.). 

 

Em outras palavras, a notícia expressa: 
 
[A] A necessidade de que aceitemos o uso indevido da ciência como dano colateral. 
[B] Hiroshima e Nagasaky não devem ser retratados como resultantes do uso indevido da ciência. 
[C] Que seria muito melhor se não existissem pessoas como Heisenberg, Einstein, Fermi ou Bohr. 
[D] Uma nítida preocupação com o uso indevido da ciência.  
[E] Uma ponderação sobre o uso ocasional da ciência para fazer guerras.  
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LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS 

 
 

Read the Text 1 and answer the questions from 26 to 30. 
 
TEXT 1 

A KEY HURDLE: THE ENGLISH TEST 

(Newsweek, 1998) 

Most colleges and universities in the United States require international students to take the TOEFL –or Test of 
English as a Foreign Language– before they can be granted admission. Written and administered by Educational 
Testing Service (ETS), a private, non-profit company based in Princeton, New Jersey, the TOEFL is designed to 
test your ability to understand standard North American English. It was developed specially to help American and 
Canadian schools make sure that their international applicants could follow courses taught in English. 
TOEFL scores range from 200 to 667. Since the test is a measure of proficiency and not of knowledge, no one 
passes or fails a TOEFL. Instead, minimum scores are determined by each college and university. A top-tier 
university usually requires a score of 600 or better. 
 
Computer Testing 
In all 16 countries and territories, the test is now given in a computer-based version (CBT). The CBT is quite 
different from the paper-and-pencil version. Instead of filling in ovals on paper, students answer questions on the 
screen of their computer, by using either a keyboard or a mouse. In some of the reading passages, students 
respond to question by clicking on words in the text. There is a new range of scores, too, in the computer version 
- from 40 to 300. 
Some parts of the exam will also be “computer-adaptive”, which means that the computer will select questions 
based on your performance, rather than giving you questions in a prearranged sequence. If you answer too many 
questions correctly, you will be given more difficult questions and your score will go up. If you answer too many 
incorrectly, the computer will choose easier questions for you andyour score will go down. 
 

Match the letter of the alternative that best complete each statement. 

 

26. The TOEFL is taken by 

 

[A] the majority of immigrants who do not speak English well. 
[B] almost all foreign who want to study in an American or Canadian university. 
[C] most foreigners who arrive in the United States and Canada. 
[D] many American and Canadian students who apply to a foreign university. 
[E] internationalstudents who want to attend an American or a Canadian university. 

 

27. The TOEFL was created to 

 
[A] assist the ETS in placing students in private schools in the United States. 
[B] test American and Canadian students’ ability to work with languages. 
[C] evaluatethe best students who apply to American and Canadian universities are. 
[D] help American and Canadian schools prepare their English tests. 
[E] measure the communication skills in English of foreign applicants to American and Canadian universities. 
 

28. The TOEFL is different from most other tests because 
 

[A] no one has ever “failed” the TOEFL. 
[B] the test is divided into “knowledge” and “proficiency” questions. 
[C] it is offered to both American and foreign students alike. 
[D] it is taken by students of both Canadian and American schools. 
[E] foreign students should get a minimum score of 600. 
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29. “Granted” and “designed” mean respectively 
 
[A] “taken” and “draw” 
[B] “permitted” and “pretended” 

      [C] “permitted” and “intended” 
[D] “allowed” and “pretended” 

      [E] “received” and “intended” 

 

30. It´s correctly to say about  the computer version 

 
[A] the more correct questions is given to you, the more difficult the test gets. 
[B] the computer only selects prearranged sequence answers. 
[C] the more correct answers you score, the easier the test gets. 
[D] the computer also selects answers at random according to your performance 
[E] The least correct answers you score, more difficult questions it will be given to you. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - ESPANHOL 

 
 

Protesta del sindicalismo opositor: una multitud copó la Plaza de Mayo 

El reclamo fue convocado por la CTA de Micheli, pero adhieren también Camioneros, la Federación Agraria y 
otros gremios. En la plaza hubo entre 40 y 50.000 personas que marcharon desde distintos puntos de la Ciudad. 

Una multitud copó la Plaza de Mayo para participar del acto convocado por la CTA de Pablo Micheli, y en 
la que hubo varios sectores del sindicalismo opositor, donde reclamaron al Gobierno, entre otras cosas, el 
aumento del salario mínimo y la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias sobre el 
salario. 

Del acto participaron, entre otros, Camioneros y la Federación Agraria, que adhirieron a la convocatoria. 
Hubo entre 40 y 50 mil personas que colmaron la mitad de la Plaza. En el acto hubo todo tipo de carteles y 
pancartas. Se vieron claramente las columnas sindicales y las agrupaciones piqueteras (Barrios de pie y otros 
opositores), que ocuparon distintos sectores. 

El día de hoy fue caótico para el tránsito de Capital y Gran Buenos Aires por los distintos cortes en el 
marco de la jornada de protestas. Por la mañana, los accesos a Buenos Aires, varios de la Ciudad y el 
conurbano se encontraban bloqueados en puntos como los puentes Pueyrredón, La Noria y Saavedra, así como 
en el cruce de las avenidas General Paz y Constituyentes, la avenida Richieri y la autopista Buenos Aires-La 
Plata. 

En el conurbano, los cortes se multiplicaban en el cruce de la avenida Gaona y Vergara, las rotondas de 
Varela y San Justo, Puente 12 y Richieri, Ruta 8 y 202 en General Pacheco y cruce de las rutas 6 y 9, en 
Campana. También había bloqueos en Mar del Plata, en los empalmes de las rutas 2, 88 y 226, y esta tarde 
habrá una marcha hacia la Municipalidad local. 

Sin embargo, pasadas las 13 horas, los cortes en los accesos se mudaron hacia el centro porteño, lo que 
incrementó aún más el caos vehicular en la Capital. Así se pudo observar en la página del Gobierno porteño que 
monitorea la movilidad de la Ciudad en tiempo real. 
 

(Diario Clarín, Buenos Aires, miércoles, 10 de octubre de 2012. Acesso em: 15 out. 2012). 

 
26. La expresión “Una multitud copó la Plaza de Mayo” se traduce al portugués como:  
 

[A] Alguma multidão ocupou a Praça de Maio.  
[B] Poucas pessoas ocuparam a Praça de Maio. 
[C] Um grupo passou pela Praça de Maio.  
[D] Uma facção ocupou a Praça de Maio. 
[E] Uma multidão ocupou a Praça de Maio. 

 
27. En la frase: “Sin embargo, pasadas las 13 horas...” Sin embargo, se traduce al portugués por: 
 

[A] Em seguida 
[B] Logo que 
[C] Mesmo que 
[D] No embarque 
[E] No entanto 
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28. La fecha del artículo “miércoles, 10 de octubre”, se traduce al portugués como:  
 

[A] quarta-feira, 10 de outubro 
[B] quinta-feira, 22 de novembro 
[C] segunda-feira, 22 de outubro 
[D] sexta-feira. 10 de outubro 
[E] terça-feira, 10 de outubro 
 
 

29. El texto nos dice claramente que… 
 

[A] A Praça de Maio fica na cidade de Córdoba. 
[B] Depois das 13 horas o trânsito ficou normal. 
[C] Mais de 40 mil pessoas ocuparam a metade da Praça de Maio. 
[D] Perto de 50 mil pessoas ocuparam toda a Praça de Maio. 
[E] Que no dia 10 de outubro, o trânsito estava tranquilo em Buenos Aires. 

 

30. Assinale a alternativa que preenche corretamente as duas alternativas, na ordem em que aparecem no texto: 
 
Conocerás a alguien _______ encantador, puedes rendirte ante sus poderes de seducción.    Por eso te   costará 
_______ relacionarse con él 
 

[A] mucho – mucho 
[B] mucho – muy 
[C] muincho – muin 
[D] muy – mucho 
[E] muy – muy 
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RASCUNHO 
 
 
RASCUNHO 

 
 

RASCUNHO 
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01 E 16 B 

02 A 17 A 

03 E 18 A 

04 D 19 B 

05 A 20 E 

06 E 21 B 

07 A 22 D 

08 E 23 C 

09 B 24 D 

10 A 25 D 

11 B 26 E 

12 B 27 E 

13 A 28 A 

14 B 29 C 

15 D 30 D 

 

Ao terminar a prova, ENTREGAR: 
 

 CADERNO DE PROVA COMPLETO (exceto esta página, que poderá ser destacada); 

 CARTÃO-RESPOSTA (assine no local indicado); 

 FOLHA DE REDAÇÃO. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Comissão divulgará a lista dos candidatos aprovados no Processo Seletivo 
Vestibular de Verão - 2013 da FCSF/CESUSC em ordem alfabética,  

a partir do dia 4 de dezembro de 2012, sem qualquer menção de notas ou 
pontos obtidos, independentemente da ordem de classificação. 

 
A FCSF/CESUSC não se compromete em comunicar aos interessados, 

individualmente, a sua aprovação. 

A Comissão divulgará o gabarito do Processo Seletivo Vestibular de 
Verão - 2013, a partir das 21 horas do dia 1/12/2012 (via Internet), por meio 

do site da Faculdade, no endereço http://www.cesusc.edu.br. 


