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Seja bem-vindo! As FIPMoc desejam-lhe tranquilidade e sucesso nesta prova.
INFORMAÇÕES:
1) Tempo total das provas: 4h30min
• Início previsto: 13h30min

Término previsto: 18h

2) Este caderno contém 60 questões de múltipla escolha e uma proposta de 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 OPÇÃO 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 60 minutos
para o término oficial do horário.

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

6) APÓS ENTREGAR A FOLHA DE RESPOSTAS E A REDAÇÃO, o candidato deverá
retirar-se imediatamente do prédio, não podendo permanecer nos corredores nem utilizar
instalações sanitárias.

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE QUALQUER APARELHO
ELETRÔNICO, PRINCIPALMENTE CELULAR, PAGER E SIMILARES.
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Tabela Periódica dos Elementos

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 01
Uma indústria utiliza esteiras que se movem com velocidade constante para transportar caixas contendo sua
produção. Em um dos setores, as caixas são transportadas em esteiras que possuem uma parte inclinada e outra
horizontal, como ilustrado na figura. A parte inclinada dessa esteira forma um ângulo de 30° com a horizontal. A
caixa não desliza, e a esteira exerce uma força de atrito máxima de 20 N sobre as caixas. A aceleração da gravidade
no local é de 10 m/s².

Dados: sen 30° = 1/2
cos 30° = √3/2
As caixas transportadas pela esteira devem ter uma massa, em kg, de, no máximo:
A)
B)
C)
D)

4√3

2
4
2√3
E) √3 3

3

Questão 02

Fonte: http://www.ebah.com.br/content

Nessa representação:
A)
B)
C)
D)
E)

os cátions em “a” e “b” podem sofrer redução e evitar a oxidação da peça.
o ânion mostrado em “c” é o mais indicado como metal de sacrifício.
os elementos citados podem ser substituídos por qualquer ametal.
o elemento mostrado em “a” tem um elevado potencial de redução.
os metais citados podem funcionar como ânodos de sacrifício.
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Questão 03

http://biologiaanimada.blogspot.com.br/2010/04/

Sobre a charge, são apresentadas duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE:
I.

A imagem apresenta uma sátira do processo de fecundação, em que são enfatizadas diferenças entre os
processos de formação dos gametas masculinos e femininos.
PORQUE

II.

A produção de gametas femininos é um processo que continua até a velhice, enquanto que a produção de
gametas masculinos cessa com a andropausa.

Conclui-se que:
A)
B)
C)
D)
E)

as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
as asserções I e II são proposições falsas.

Questão 04
Um corpo sólido possui massa de 100 g. Para descobrir de que material esse corpo é constituído, ele foi aquecido, e
sua temperatura foi registrada como função o tempo. Os dados estão representados no gráfico a seguir. A fonte de
calor libera energia a uma potência constante de 27,5 cal/s.

O corpo sólido é de:
A) Ferro.

B) Cobre.

C) Chumbo.

D) Alumínio.

E) Prata.
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Questão 05
Processo de Eletrólise

Sobre o processo, seguem- se algumas afirmativas:
I. A reação que ocorre não é espontânea.
II. No cátodo, há o fornecimento de elétrons para os cátions Cu2+(aq).
III. Obtém-se um cobre com baixo teor de pureza, na região catódica.
É correto o que se afirma apenas em:
A) II e III.
B) I.
C) I e II.

D) II.
E) III.

Questão 06

Concentração hormonal

Níveis de hormônios hipofisários em uma mulher de ciclo menstrual de 28 dias
Ovulação

dias do ciclo

http://www.revista.vestibular.uerj.br/questao/questao-objetiva.php?seq_questao=1113 [adaptado]

Sobre o gráfico, são apresentadas duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE:
I.

As curvas são resultados dos efeitos do estrogênio, que inibe a síntese de FSH, e da progesterona, que
inibe a produção de LH.
PORQUE

II.

As curvas representam os níveis de FSH e LH típicos de uma mulher que faz uso de pílula anticoncepcional
à base de estrogênio e progesterona.

Conclui-se que:
A)
B)
C)
D)
E)

as asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
a asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
a asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
as asserções I e II são proposições falsas.
as asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
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Questão 07
O microscópio óptico é composto de duas lentes convergentes. A imagem I1, formada pela objetiva,
funciona como um objeto para a ocular. A distância entre a objetiva e a ocular é de 30 cm. O objeto é colocado
a 1 cm da lente objetiva, e sua imagem, I1, é formada a uma distância de 20 cm dela. A distância entre a imagem
final I2 e a lente ocular é de 50 cm.

I1

Quantas vezes a imagem final foi ampliada em relação ao objeto?
A) 150

B) 50

C) 20

D) 100

E) 80

Questão 08

Fonte: www.12.senado.leg.br/

Sobre o composto, são feitas as seguintes afirmativas:
I. A estrutura apresenta o grupo fenol, que garante uma boa solubilidade em água.
II. A cadeia carbônica contempla seis elétrons pi.
III. A presença de um radical etil na cadeia torna o composto mais reativo.
É correto o que se afirma apenas em:
A) I.

B) I e II.

C) II.

D) I e III.

E) III.
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Questão 09
João, em sua aula de Biologia, teve um trabalho cujo objetivo era construir o heredograma de sua família,
caracterizando o tipo sanguíneo de cada membro e, ao final, descobrir as relações de doação de sangue que seriam
possíveis entre os parentes. João construiu o heredograma a seguir, mesmo sem todas as informações, porém sabia
que seus pais perderam uma criança com eritroblastose fetal, antes de sua gestação.

As probabilidades de João ser doador totalmente compatível para a mãe e para o pai são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

1/2 e 1/4.
1/2 e 1/2.
1/4 e 1/2.
1/1 e 1/2.
1/2 e 1/1.

Questão 10
Um estudante possui um rádio que funciona a uma voltagem constante de 6 V. Ele dispõe de quatro pilhas, que
devem ser colocadas em série, para fazer funcionar seu rádio.
1,5 V

A associação correta das pilhas para o funcionamento do rádio é:
A)
B)
C)
D)
E)
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Questão 11

Para não superaquecer,
esse reator é refrigerado
constantemente por um
sistema a água.

Fonte : http://g1.globo.com/tsunami-no-pacifico/noticia/2011/03/entenda-vazamento-radioativo-em-usina-atingida-por-terremoto-nojapao.html

O esquema mostra que, na etapa:
A)
B)
C)
D)
E)

3, há uma relação energética autossuficiente, evidenciando a plena autonomia da usina.
5, há uma preocupação em relação a possíveis acidentes envolvendo material radioativo.
1, há união de núcleos radioativos menores em núcleos maiores, com imensa liberação de energia.
4, há fatores externos com pouca influência no funcionamento do reator nuclear.
2, há água utilizada nesse processo, sendo totalmente descartada no meio ambiente.

Questão 12
Uma criança de seis anos, filho único, e sua mãe apresentam a síndrome de Kartagener (SK), uma rara
desordem genética, de caráter autossômico recessivo, caracterizada pela disfunção dos microtúbulos do
citoesqueleto de algumas células. O pai não possui a SK. Essa criança foi levada, pelos pais, para consulta ao
médico, por apresentar, há dois dias, muita tosse, com presença de muco. O histórico médico da criança também
revela infecções pulmonares recorrentes, com quadros de pneumonias e sinusites desde o nascimento.
Sobre essa situação, são apresentadas as seguintes afirmativas:
I.
II.

III.

As infecções recorrentes da criança relacionam-se a distúrbios em estruturas responsáveis pela formação dos cílios,
importantes no transporte mucociliar de seu trato respiratório.
A criança provavelmente apresentará infertilidade, uma vez que o distúrbio ocorre em organelas importantes para a
composição da peça intermediária dos espermatozoides, local onde se produz a energia para os movimentos dessas
células, que apresentarão problemas de motilidade.
O casal apresenta 25% de chance de ter outra criança com a síndrome, em uma futura gestação.
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É correto o que se afirma em:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) I, apenas.

D) II e III, apenas.
E) I, II, III.

Questão 13
Um motor a gasolina consome 10 L de gasolina por hora. O calor de combustão da gasolina (calor liberado
quando ela se queima) é de 46 kJ/g, e sua densidade é 0,7 g/cm³. O motor desenvolve uma potência de 20kW.
Dado: 1 L = 10³ cm³

O rendimento desse motor é de aproximadamente:
A) 16%

B) 22%

C) 45%

D) 38%

E) 31%

Questão 14
Domínios Geológicos

FONTE: http://brasilescola.uol.com.br/

O esquema mostra que:
A)
B)
C)
D)
E)

o ácido forte dissolvido reage com o carbonato de cálcio e forma as estalagmites.
o aumento do bicarbonato de cálcio sólido favorece o equilíbrio no sentido do CO2.
a reação do anidrido com água apresenta variação de carga real do elemento carbono.
a intensidade das chuvas favorece a reação da síntese geológica das estalactites.
o calcário forma com o ácido carbônico um sistema heterogêneo, auxiliando a formação das estalactites.
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Questão 15
Um paciente com Esclerose Múltipla (EM), uma doença desmielinizante que afeta a velocidade de condução do
impulso nervoso, retorna ao neurologista para avaliação de rotina. O médico observa que o paciente demonstra sinais
de muito cansaço, fraqueza muscular, alteração do equilíbrio e da coordenação motora.
Os sinais apresentados são explicados pela destruição:
A) das células de Schwann.
B) dos astrócitos.
C) das células da glia.

D) dos dendritos neuronais.
E) dos corpos celulares neuronais.

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 16
A tela da atualidade política é uma paisagem uniforme; nada a perturba, nada modifica. Dissera-se um país
onde o povo só sabe que existe politicamente quando ouve o fisco bater-lhe à porta.
Machado de Assis – Crônica publicada no Diário do Rio de Janeiro, em 01/12/1861.
Fonte: https://quintessenciais.wordpress.com/MachadodeAssis.Acesso: 09/10/2017

A situação criticada pelo escritor, explica-se pelo/pela:
A) fato de o povo ser bastante atendido em suas aspirações, principalmente no modelo eleitoral estabelecido pela
Constituição de 1824.
B) organização do Poder Moderador, que permitiu o amplo exercício democrático do poder, incluindo movimentos
populares.
C) caráter democrático do II Império, em que Liberais e Conservadores deliberavam com liberdade, cabendo ao
Imperador acatar decisões.
D) centralização político-administrativa que assegurava o caráter permanente da monarquia, possibilitando eleições
livres de pressões e fraudes.
E) parlamentarismo às avessas, que garantiu estabilidade política, dificultando aspirações populares conflitantes com
a elite agrária.
Questão 17
A charge mostra que o movimento separatista na Espanha:
A)
B)
C)
D)
E)

é decorrente da crise capitalista.
resulta de uma insatisfação popular.
propaga-se mediante partidos políticos nacionalistas.
é um delírio do nacionalismo europeu.
tem um forte componente cultural.

Fonte: http://charges-causaoperariaonline.blogspot.com.br
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Questão 18
Em todos os lugares havia calma. Nenhum movimento. Nem temor ou aparência de movimentos no Reino
havia, que pudessem interromper ou se opor aos meus projetos.
Luíz XVI – 1661.
Fonte: https://historiaon.files.wordpress-revolução-francesa. Acesso: 21/10/2017

Para nos mantermos livres, cumpre-nos ficar incessantemente em guarda contra os que governam: a
excessiva tranquilidade dos povos é sempre o pregoeiro de sua servidão.
Marat - 1774
Fonte: https://www.google.com.br.as.cadeias.da.escravidão-moral. Acesso: 21/10/2017

Os fragmentos descrevem, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

Mercantilismo e Revolução Inglesa.
Renascimento e Revolução Americana.
Absolutismo e Revolução Francesa.
Iluminismo e Governo Jacobino.
Liberalismo e Era Napoleônica.

Questão 19
Diante de uma grande aglomeração de vidas humanas,
Existem numerosos contrastes bastante explícitos,
De um lado – a abundância, o desperdício, e a esperteza desonesta,
E do outro – a doença, a fome, a nudez, e vidas insanas.
Rozilda Euzébio Costa
Fonte: https://www.pensador.com/poesia

Fonte: Datafolha, nov.2013.
Obs.: A soma não chega a 100%, pois parte dos entrevistados se nega a declarar a renda.

Diante dos dados do gráfico, a sensibilidade dos versos denuncia:
A) a pirâmide etária desigual.
B) os dois brasis.
C) a linha da pobreza.

D) a desigualdade social.
E) a intolerância social.
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Questão 20
“O Governador de Minas ameaça uma nova crise porque eu nomeei, sem consultá-lo, um inspetor de ensino
para um colégio de Juiz de Fora. Sem dirigir-se a mim, esbravejou, fez ameaças, intimidou o ministro da Educação
a pedir demissão e obrigou o presidente da Câmara a viajar para Belo Horizonte. Aguardo os resultados de uma
nova crise de histerismo. O homem a quem dei o governo do maior estado do Brasil não me permite nomear, sem a
sua audiência, um simples inspetor de ensino?
Getúlio Vargas
Fonte: VARGAS, Getúlio – Diário. São Paulo: Siciliano; Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1935, p.51

O texto retrata:
A)
B)
C)
D)
E)

estruturas políticas do governo de Getúlio Vargas, baseadas em favorecimentos de pessoas e estados da Federação.
transformações modernizadoras alicerçadas nas alianças estabelecidas por Vargas e seus apoiadores.
racionalização da máquina administrativa varguista, baseada muito mais na eficiência do que nos atributos pessoais.
ausência de intervenções reguladoras por parte do Estado no governo getulista nas unidades da federação.
democratização das forças políticas da Era Vargas do período, objetivando o desenvolvimento seguro do capitalismo
brasileiro.

Questão 21

Furacão Nate avança para os EUA após causar mortes na
América Central

CLIMOGRAMA

Costa Rica, Nicarágua e Honduras foram os países mais
atingidos pelo Nate, quando ele ainda era uma tempestade
tropical.
O NHC estima que as inundações causadas pelo furacão
possam chegar a 2,7 m em algumas áreas, e alertou para a força
das ondas.
Os ventos de até 135km/h o tornam um furacão de categoria
1 na escala Saffir-Simpson, que vai até 5. Ele se desloca com
rapidez, a 35km/h, e deve atingir a costa americana.
(07/10/2017)
Fonte:https://g1.globo.com/mundo/notícia/furacao-nate-avanca-para-os-eu...

Com base nas informações, são apresentadas duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE.
Uma das condições para a formação desse fenômeno é a evaporação da massa de água.
PORQUE
Os ciclones se formam em certas regiões dos oceanos, próximas aos trópicos.
Marque:
A)
B)
C)
D)
E)

Se as duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
Se as duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
Se a primeira afirmativa é verdadeira, e a segunda é falsa.
Se a primeira afirmativa é falsa, e a segunda é verdadeira.
Se as duas afirmativas são falsas.
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Questão 22
“Nenhum quadro será poupado”, anotava em 13 de janeiro de 1938, em seu diário, o ministro da Propaganda
do Terceiro Reich, Joseph Goebbels. Com o termo “arte degenerada”. (...), a propaganda do regime de Adolf Hitler
atacava toda expressão considerada incompatível com o ideal de beleza nacional – socialista. Seu alvo eram
modernistas alemães, sobretudo expressionistas, mas foram atingidos também artistas internacionais como Marc
Chagall e Pablo Picasso.
Fonte: www.dw.com/pt.br/grande-queima-de-arte-degenerada-um-mistério-de-75-anos (Adaptado). Acesso: 16/10/2017

Conclui-se que:
A) a classificação de algumas manifestações artísticas como degeneradas em oposição a obras “sadias”, fazem parte
de todas as sociedades estabelecidas no entreguerras.
B) o movimento nazista ultrapassava questões de Estado, colocando-se como mentor de uma nova sociedade onde
valores eram impostos pelo Reich.
C) os estudos elaborados na década de 1920, na Alemanha, estabelecem relações entre raça e estilo artístico,
comprovando a superioridade do realismo alemão do século XIX.
D) a pureza racial, militarismo e obediência foram elementos constitutivos do Estado Nazista, que não se ocupava de
outras áreas da sociedade alemã.
E) a comprovada superioridade da arte clássica alemã, assim como o arianismo, reverenciava atos do Estado em
relação ao cenário artístico.

Questão 23

Forte terremoto atinge a Cidade do México
Um terremoto de magnitude 7.1 atingiu o México na tarde
desta terça-feira (19).
O tremor abala a cidade no mesmo dia em que era lembrado
o 32º aniversário do grande terremoto de 1985, que deixou
milhares de mortos na capital mexicana.
O epicentro do tremor foi nos arredores de Axochiapan, no
Estado de Morelos, a cerca de 120Km da capital, segundo o
Serviço Nacional Mexicano. Ele foi registrado a 57 km de
profundidade.

Fonte: https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2017/09/19.

A partir do fenômeno registrado na notícia, são apresentadas as seguintes afirmações:
I. As ondas sísmicas se propagam pelo interior da Terra, chegando ao epicentro.
II. Os locais situados próximos ao epicentro apresentam movimento de menor intensidade.
III. Países de desenvolvimento tecnológico superior ao do México conseguem deter os terremotos.
É correto o que se afirma apenas em:
A) III.

B) II.

C) I.

D) II e III.

E) I e III.
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Questão 24
(...) a comunidade teatral conhecera um período de inesperada euforia, imaginando que poderia desempenhar uma
importante função como centro de oposição ao regime.
(...) uma simples canção como Carcará, cantada por Maria Bethânia com a energia de uma justiceira e implacável
ave de rapina – ‘pega, mata e come’ – assumia ares de inflamado hino revolucionário. Mas o que 1964 permitira,
talvez como necessário e, no fundo, inofensiva válvula de escape, 1968 acabara por sufocar”.
Fonte: PRADO, Décio de Almeida. História da Civilização Brasileira.

O contexto histórico descrito é explicado pela:
A)
B)
C)
D)
E)

deflagração da Guerra do Vietnã.
instituição do Pacote de Abril.
criação do Departamento de Imprensa e Propaganda.
promulgação do Decreto do AI-5.
rejeição popular às novas formas de arte.

Questão 25

TRUMP É DESONESTO, É UM
GANGSTER DOIDO PARA
BRINCAR COM FOGO.

KIM É UM LOUCO QUE NÃO SE
IMPORTA EM MATAR SEU POVO
DE FOME

Fonte: Revista VEJA, 4/10/2017

A partir da situação acima, são apresentadas as seguintes afirmações:
I. Os EUA e a Coreia do Norte são países de regimes políticos considerados mais abertos do mundo.
II. A Agência Internacional de Energia Atômica suspeita de um programa nuclear na Coreia do Norte.
III. Os EUA lideram sanções à Coreia do Norte, dentre elas, a entrada em território americano de pessoas ligadas ao
governo daquele país.
É correto o que se afirma apenas em:
A) II.

B) I e II.

C) I e III.

D) I.

E) II e III.
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MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 26
Um dos professores de Oncologia do curso de Medicina realizou uma pesquisa decorrente de um projeto de
iniciação científica financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – FAPEMIG, com o objetivo de
detectar o número de pacientes fumantes portadores de câncer que não foram acometidos pelo carcinoma tipo A, B
ou C, nos últimos 15 anos. Os dados foram obtidos dos arquivos de um hospital da região. Nesse período, foram
registrados 470 pacientes acometidos pelo carcinoma tipo A, 420 pelo carcinoma tipo B, 315 pelo carcinoma tipo C,
140 pelos carcinomas tipos B e C, 220 pelos carcinomas tipos A e C, 110 pelos carcinomas tipos A e B, e 75 pelos
três tipos de carcinoma, A, B e C.
O número de pacientes detectado pela pesquisa foi:
A)
B)
C)
D)
E)

190.
490.
245.
165.
355.

Questão 27
O proprietário de uma fazenda quer construir um silo com capacidade para 770m3, para armazenamento de
grãos. O engenheiro encarregado do projeto mostrou-lhe o esquema do silo, composto de um cilindro acoplado a um
tronco de cone, como mostra a figura.

Dado:

π=

22
7

A altura H do silo, em metros, é:
A)
B)
C)
D)
E)

18.
19.
15.
17.
16.
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Questão 28
Um casal está organizando uma viagem em família. Pesquisando qual tipo de combustível é mais apropriado,
visando ao melhor custo - benefício, verificou que a opção por abastecer um carro flex com álcool só é vantajosa
quando a razão entre o preço do álcool e o preço da gasolina é menor que 70%, pois um motor movido à alcool
consome mais combustível que um motor movido a gasolina. Inicialmente, deverão abastecer no Posto “Santana do
Leste”, que cobra R$ 4,29 por litro de gasolina, e R$ 3,35 por litro de álcool. O casal precisa decidir se vai completar
o tanque com álcool ou gasolina, nesse posto, tendo o melhor custo - benefício.
Sobre essa situação, são feitas as seguintes afirmativas.
I.
II.
III.
IV.

É mais vantajoso abastecer com gasolina no Posto “Santana do Leste”.
É mais vantajoso abastecer com álcool no Posto “Santana do Leste”.
A razão entre os preços a ser observada é, aproximadamente 0,7808.
A razão entre os preços a ser observada é, aproximadamente 1,2805.

É correto o que se afirma apenas em:
A)
B)
C)
D)
E)

II e IV.
I e III.
I e II.
III e IV.
I e IV.

Questão 29
Gabriel costuma investir em dois tipos de ações da Bolsa de Valores. Estudou os dados históricos dessas ações,
a fim de verificar as vantagens e desvantagens de se investir em cada tipo. Verificou que o modelo matemático
adequado de rentabilidade para representar cada tipo é o apresentado abaixo, sendo que , o tempo, é medido em
meses, com início em outubro de 2016.
Tipo de Ação
A
B

Modelo Matemático de Rentabilidade (5)
=3 +3
=4 +6

Sobre a situação, são feitas as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

A rentabilidade das ações A e B, após 3 meses, foi, respectivamente, 12% e 18%.
A previsão de rentabilidade das ações A e B para outubro de 2017 foi, respectivamente, 39% e 54%.
No momento inicial da aplicação, a rentabilidade das ações A e B era, respectivamente, 3% e 6%.
A ação A é mais rentável que a ação B em um longo intervalo de tempo.

É correto apenas o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

I, III e IV.
II, III e IV.
II e IV.
I e III.
I, II e III.
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Questão 30
Um arquiteto projetou uma casa com a fachada em tijolos de vidro. A parede tem 5,50 m de altura e 3,57 m de
largura; os tijolos devem estar a 1,20 m do chão, 0,80 m do telhado e 0,90 m equidistantes das laterais.
Dado: Cada tijolo tem 0,20 m de lado.

A quantidade mínima de tijolos para a construção dessa fachada é:
A)
B)
C)
D)
E)

490.
491.
155.
498.
154.

Questão 31
A comissão de formatura de um curso de Medicina, levantando dados para a realização de um evento para
arrecadação de fundos para a formatura, observou que, se cada pessoa pagasse R$ 6,00 para a entrada, poderia
contar com 460 participantes, arrecadando um total de R$ 2760,00, e também estimou que, a cada aumento de R$
1,50 no preço da entrada, poderia receber 10 participantes a menos, o que era interessante, considerando o tamanho
do espaço para a realização do evento. É importante que a arrecadação seja a maior possível.
O preço unitário a ser cobrado para a entrada no evento será:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 40,00.
R$ 37,50.
R$ 25,00.
R$ 35,50.
R$ 29,50.

Questão 32
Um profissional da área de Direito optou por trabalhar em um escritório de advocacia para ter garantia de receber
mensalmente um salário fixo, independentemente da quantidade de clientes atendidos. O combinado foi um salário
mensal de R$ 1.000,00. A outra parte de seus rendimentos mensais seria constituída de uma comissão de 6% sobre
o valor total dos honorários cobrados dos clientes que atendesse na impossibilidade de seus colegas atenderem.
Neste mês, o advogado atendeu um cliente que pagou como honorários a quantia de R$ 20.000,00.
O salário do advogado no mês em questão é:
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 2.200,00.
R$ 1.200,00.
R$ 3.200,00.
R$ 2.000,00.
R$ 3.250,00.
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Questão 33
Após serem aprovados na Primeira Etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática, os alunos da Rede Privada
de Ensino deveriam cumprir um desafio matemático como requisito para serem aprovados na segunda etapa. Uma
das fases do desafio consistia em determinar a forma gráfica da função
= |2
8| , sendo : → .
A forma gráfica encontrada por esses alunos foi:

A) XXXX

B)

C)

D) XXXX

E)
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Questão 34
Um trem conduzindo 4 homens e 6 mulheres passa por seis estações. Cada um desses passageiros irá
desembarcar em qualquer uma das seis estações, e que não existe distinção entre os passageiros de mesmo sexo.
O número de possibilidades distintas de desembarque desses passageiros é:
A)
B)
C)
D)
E)

60802.
14102.
58212.
43199.
15200.

Questão 35
A nutricionista responsável pelas refeições servidas em um hospital, visando a um melhor preparo de seu
pessoal, informou às cozinheiras que, sob condições ideais, o número de bactérias em uma cultura cresce de tal
forma, que a taxa de crescimento é proporcional ao número de bactérias presentes no início da infestação. Ela
informou, por exemplo, que, se no momento inicial da infestação estiverem presentes 1000 bactérias em uma
cultura, após 15 minutos essa quantidade de bactérias dobra de tamanho.
No exemplo apresentado, ao final de 2 horas, a quantidade de bactérias presentes é:
A)
B)
C)
D)
E)

212000.
123000.
256000.
345000.
435000.

Questão 36
Para estudar o desenvolvimento de um grupo de bactérias, um laboratório realizou uma pesquisa durante 15
semanas. Inicialmente, colocou-se um determinado número de bactérias em um recipiente e, ao final de cada
semana, observou-se o seguinte:
•
•
•
•

Na primeira semana, houve uma redução de 20% no número de bactérias.
Na segunda semana, houve um aumento de 10% em relação à quantidade de bactérias existentes ao final
da primeira semana.
A partir da terceira semana, o número de bactérias cresceu em progressão aritmética de razão 12.
No final da décima quinta semana, o número de bactérias existentes era igual ao inicial.

O número de bactérias existentes no início da pesquisa foi:
A)
B)
C)
D)
E)

1300.
1200.
1400.
1450.
1250.
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Questão 37
Durante o desenvolvimento do novo sistema computacional de um tablet de última geração, os engenheiros
responsáveis observaram que um bom modelo para o cálculo do tempo de transferência de sinal, nesse sistema, é
a inequação log
4
log 5.
Nesse modelo, o tempo
, calculado em milésimos de segundos, acontece em um intervalo válido para
tornar o sistema mais rápido e eficiente. Foi necessário calcular o intervalo de tempo, a fim de justificar o modelo
escolhido.
O intervalo de tempo válido encontrado foi:
A)
B)
C)
D)
E)

: 1 " " 0 $% 4 " " 5&.
: 1 " " 0&.
: 2 " " 1 $% 5 " " 7&.
: 4 " " 5&.
: 5 " " 7&.

Questão 38
Um quebra-cabeça denominado Tangram é constituído de um quadrado subdividido em 7 peças geométricas.

A fração que representa a região sombreada da figura é:
A)
B)
C)
D)
E)

3/7.
1/7.
3/4.
4/7.
1/4.

Questão 39
Devido à ameaça de uma epidemia de sarampo e rubéola, os 400 alunos de uma escola foram consultados
sobre as vacinas que já haviam tomado. Do total, 240 haviam sido vacinados contra sarampo e 100 contra rubéola,
sendo que 80 não haviam tomado dessas vacinas.
Tomando-se ao acaso um aluno dessa escola, a probabilidade de ele ter tomado as duas vacinas é:
A)
B)
C)
D)
E)

2%.
10% .
5%.
15%.
20%.
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Questão 40
Um teste para classificação de candidatos a bolsa de intercâmbio no exterior consistia de 100 questões de
Matemática de nível médio. Uma das candidatas errou apenas as questões relacionadas ao conteúdo de
Trigonometria.
Dentre as questões, são apresentadas as seguintes:
12

I.

A soma das soluções da equação ()*

II.

Se 4 e 5 são ângulos tais que 180° " 4 " 270° e 90° " 5 " 90° então: ()* 5 . 9 5 . :$( 4 ; 0.

III.

A solução geral da equação ()*

= cos

+ 4 cos

com

-0, 3/0 é igual a

+ 4 = 0 é: < =

:

3

.

= / + 2=/&.

É correto o que se afirma apenas em:
A)
B)
C)
D)
E)

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

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
Questão 41

(“O Livro de Ouro do Recruta Zero” – pág. 24)

O humorismo dessa tirinha explora o uso de 2 verbos que:
A)
B)
C)
D)
E)

pertencem à mesma conjugação.
representam pessoas gramaticais diferentes.
estão no imperativo afirmativo.
são irregulares.
apresentam sujeito claro ou explícito.
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Questão 42

POESIA
Carlos Drummond de Andrade
Gastei uma hora pensando em um verso
que a pena não quer escrever.
No entanto ele está cá dentro
inquieto, vivo.
Ele está cá dentro
e não quer sair.
Mas a poesia deste momento
inunda minha vida inteira.

A propósito do poema, seguem duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE.
No poema, de forma simultânea, veem-se as funções metalinguística, emotiva e poética.
PORQUE
O eu-lírico revela seus sentimentos e, por meio de linguagem conotativa, reflete o processo de produção do poema.
Marque:
A)
B)
C)
D)
E)

Se as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
Se as duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
Se a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa.
Se a primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira.
Se as duas afirmativas são falsas.

Questão 43

(Istoé – 21/6/2017)

Sobre o texto, são apresentadas as seguintes afirmativas:
I.
II.
III.
IV.

O sobrepeso é referido como um estado provisório, e a obesidade, como uma característica inerente às pessoas.
Os parênteses delimitam expressão de caráter explicativo, constituindo um aposto parentético.
Há uma relação de causa e consequência na informação do penúltimo período.
A informação do último período constitui argumento de autoridade para o assunto.

É correto o que se afirma em:
A) II e IV apenas.
B) III apenas.
C) I, II e III apenas.

D) I, II, III e IV.
E) IV apenas.
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Questão 44
Texto I
“Sou teu ego, tua alma
Sou teu céu, teu inferno, tua calma
Sou teu tudo, sou teu nada.”
(Meu eu em você – Víctor e Léo)
Texto II
“Não existiria som, se não houvesse silêncio.
Não existiria luz, se não fosse a escuridão.”
(Certas coisas - Lulu Santos)
Texto III
“Faço promessas malucas, tão curtas como um sonho bom.”
(Faz parte do meu show- Cazuza)
Nas letras, encontram-se, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem:
A) Antítese, Paradoxo, Metáfora.
B) Antítese, Antítese, Comparação.
C) Paradoxo, Antítese, Comparação.

D) Antítese, Hipérbole, Comparação.
E) Paradoxo, Paradoxo, Metáfora.

Questão 45

(Estado de Minas – 7.1.2016)

Três erros linguísticos nesse texto serão devidamente corrigidos:
A) suprimindo a vírgula antes da oração “que prometeu elevar sanções”; acrescentando a preposição “a” após o verbo
“elevar”; acrescentando a preposição “a” à expressão “o mundo”.
B) colocando entre vírgulas o nome “Kim Jong – un”; colocando entre vírgulas a expressão “por meio da TV estatal do
país”; substituindo a palavra “consiste” por “condiz”.
C) transpondo para o plural – no último período – o verbo “ser”; transpondo para o plural – no mesmo período – o
adjetivo “potente”; suprimindo o hífen da palavra “norte-coreano’.
D) substituindo a grafia da palavra “sanções” para “sansões”; inserindo o acento indicativo de crase na palavra “a” do
título; inserindo o acento indicativo de crase na expressão “as bombas atômicas”.
E) invertendo, no título, a ordem dos substantivos e seus respectivos adjetivos; invertendo a ordem das orações do 2º
período; substituindo a palavra “excentricidade” por “insanidade”.
CADERNO DE PROVA BRANCO - Prova 26/11/2017 - FIPMoc – MEDICINA

25

Questão 46
Texto I
“Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado,
de vossa alta clemência me despido;
porque quanto mais tenho delinquido,
vos tenho a perdoar mais empenhado.”
Gregório de Matos
Texto II
“Que és terra, Homem, e em terra hás de tornar-te,
Te lembra hoje Deus por sua Igreja,
De pó te faz espelho, em que se veja
A vil matéria, de que quis formar-te.”
Gregório de Matos

Os trechos do poeta barroco expressam, respectivamente, sentimentos de:
A)
B)
C)
D)
E)

religiosidade e efemeridade do mundo terreno.
angústia e pessimismo diante da vida.
transitoriedade da vida e enaltecimento do poder divino.
desilusão da vida e consciência de efemeridade mundana.
medo da infelicidade e pessimismo diante da vida.

Questão 47

(Revista “VEJA” – Título de seção humorística)

Em relação à “VERDADE”, o humorismo dessa seção declara-se:
A)
B)
C)
D)
E)

comprometido.
desobrigado.
censurado.
fiel.
coerente.
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Questão 48
Longe de ti, se escuto, porventura,
Teu nome, que uma boca indiferente
Entre outros nomes de mulher murmura,
Sobe-me o pranto aos olhos, de repente...
Tal aquele, que, mísero, a tortura
Sofre de amargo exílio, e tristemente
A linguagem natal, maviosa e pura,
Ouve falada por estranha gente...
Porque teu nome é para mim o nome
De uma pátria distante e idolatrada,
Cuja saudade ardente me consome:
E ouvi-lo é ver a eterna primavera
E a eterna luz da terra abençoada,
Onde, entre flores, teu amor me espera.
Olavo Bilac
O soneto, além de suas características parnasianas, apresenta o seguinte traço romântico:
A) referência ao universo mitológico.
B) formalidade do vocabulário.
C) idealização do amor.

D) clareza sintática dos versos.
E) objetividade do eu-lírico.

Questão 49
Uma revista de palavras cruzadas trouxe, em uma de suas atividades (A), a chave “Sapo, perereca ou rã
(classificação zoológica)”, disponibilizando 5 quadrinhos para as letras da resposta.
Em outra atividade (B), constou a chave “Sapo, perereca e rã (classificação zoológica), tendo sido
disponibilizados 6 quadrinhos para a resposta.
Vale esclarecer que o conceito é o mesmo para a chave proposta, em ambas as atividades.
Sobre essa situação, são feitas duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE:
A diferença da quantidade de quadrinhos para as respostas das atividades A e B procede.
PORQUE
Na atividade A, a enumeração dos 3 elementos citados como chave encerra-se com a conjunção “ou”, com valor de
exclusão, portanto a resposta deverá estar no singular (“ANURO”); na atividade B, a enumeração encerra-se com a
conjunção “e”, cujo valor é de adição, exigindo resposta no plural (“ANUROS”).
Conclui-se que:
A)
B)
C)
D)
E)

as duas afirmativas são verdadeiras, e a 2ª justifica a 1ª.
as duas afirmativas são falsas.
a primeira afirmativa é verdadeira, e a 2ª é falsa.
as duas afirmativas são verdadeiras, mas a 2ª não justifica a 1ª.
a primeira afirmativa é falsa, e a 2ª é verdadeira.
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Questão 50

Interrogação
Não sei se isto é amor. Procuro o teu olhar,
Se alguma dor me fere, em busca de um abrigo;
E apesar disso, crê! nunca pensei num lar
Onde fosses feliz, e eu feliz contigo.
Por ti nunca chorei nenhum ideal desfeito.
E nunca te escrevi nenhuns versos românticos.
Nem depois de acordar te procurei no leito
Como a esposa sensual do Cântico dos cânticos.
Se é amar-te não sei. Não sei se te idealizo
A tua cor sadia, o teu sorriso terno...
Mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso
Que me penetra bem, como este sol de Inverno.
Passo contigo a tarde e sempre sem receio
Da luz crepuscular, que enerva, que provoca.
Eu não demoro a olhar na curva do teu seio
Nem me lembrei jamais de te beijar na boca.
Eu não sei se é amor. Será talvez começo...
Eu não sei que mudança a minha alma pressente...
Amor não sei se o é, mas sei que te estremeço,
Que adoecia talvez de te saber doente.
Camilo Pessanha
A propósito do texto, seguem as afirmativas:
I. O eu-lírico nega e confirma seu amor, pondo em dúvida esse sentimento.
II. O poema apresenta como característica do Simbolismo a musicalidade nos versos.
III. Confirmação e negação do amor alternam-se nos trechos ...” procuro teu olhar “ e “... nunca pensei num lar
onde fosses feliz, e eu feliz contigo.”
IV. O título confirma a declaração de um sentimento sobre o qual o eu-lírico não tem dúvidas.
É correto o que se afirma apenas em:
A) II e IV.

B) I e II.

C) II, III e IV.

D) I e III.

E) I, II e III

Questão 51
Atribuem-se ao chá poderes medicinais. Dizem que ele faz bem ao coração, ao reduzir o níveis de colesterol,
combate o envelhecimento e até emagrece. Fala-se de seus benefícios na prevenção de certos tipos de câncer,
como o de intestino e o de próstata.
(Revista VEJA – 29/7/2009)

A ausência de confiabilidade científica das declarações é representada no texto:
A)
B)
C)
D)
E)

pela semântica dos verbos que introduzem os três períodos.
pelo tempo verbal predominante em todo o texto.
pelo uso de inúmeros pronomes indefinidos.
pelo emprego, em todas as frases, de sujeito inexistente.
pela indeterminação do agente da ação verbal nas três frases.
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Questão 52
E que venho até remoçando
Me pego cantando
Sem mais nem porquê
E tantas águas rolaram
Quantos homens me amaram
Bem mais e melhor que você

Olhos Nos Olhos
Chico Buarque
Quando você me deixou, meu bem
Me disse pra ser feliz e passar bem
Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci
Mas depois, como era de costume, obedeci

Quando talvez precisar de mim
Cê sabe que a casa é sempre sua, venha, sim
Olhos nos olhos, quero ver o que você diz
Quero ver como suporta me ver tão feliz.

Quando você me quiser rever
Já vai me encontrar refeita, pode crer
Olhos nos olhos, quero ver o que você faz
Ao sentir que sem você eu passo bem demais

A propósito do texto, seguem duas afirmativas ligadas pela palavra PORQUE:
Apesar de sua contemporaneidade, a canção de Chico Buarque pode ser comparada a uma cantiga medieval.
PORQUE
O eu-lírico feminino demonstra submissão a seu amado, aspecto das cantigas de amor medievais.
Marque:
A)
B)
C)
D)
E)

Se as duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda justifica a primeira.
Se as duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira.
Se a primeira afirmativa é verdadeira, e a segunda é falsa.
Se a primeira afirmativa é falsa, e a segunda é verdadeira.
Se as duas afirmativas são falsas.

Questão 53
O poema anuncia que o autor, em sua obra,
abordará, como temática:

Introdução
Ao retornar ao passado
pelas trilhas da lembrança
a alma se faz criança
revendo um mundo encantado.
Cada novo passo dado
a um outro passo convida
e nessa marcha invertida
eu vou encontrando a esmo
os pedaços de mim mesmo
deixados ao longo da vida.
L. P. F.

A)
B)
C)
D)
E)

fragmentos de reminiscências pessoais.
fatos extravagantes de época.
trechos de contos infantis.
refrões de músicas populares.
resumos de ficção científica.

(Luiz de Paula Ferreira – Introdução do livro “Na Venda de Meu Pai”)

CADERNO DE PROVA BRANCO - Prova 26/11/2017 - FIPMoc – MEDICINA

29

As questões de 54 a 60 são de Língua Estrangeira. Você deverá fazer apenas a opção escolhida na inscrição.
INGLÊS
Questão 54

A Hard Day's Night
The Beatles
It's been a hard day's night
And I've been workin' like a dog
It's been a hard day's night
I should be sleepin' like a log
But when I get home to you
I find the things that you do
You make me feel alright

It’s inferred that:
A) the author’s lover is the one who makes his effort
worthwhile.
B) the author’s effort is not worth it because she
doesn’t love him.
C) he feels like a dog, when he’s home.
D) he hasn’t had a hard day’s night because
everything is all right.
E) he shouldn’t be sleepin’ like a log because he
hasn’t worked.

You know I work all day
To get your money to buy your things
And it's worth it just to hear you say
You're gonna give me everything
So why on earth should I moan?
'Cause when I get you alone
You know I feel okay
When I'm home
Everything seems to be right
When I'm home
Feeling you holding me tight
Tight, yeah
Available at: https://www.letras.mus.br/the-beatles/235/.
Accessed on: October, 1st, 2017. Adapted.

Questão 55

The idiomatic expression:
A)
B)
C)
D)
E)

says that: 2 +2 is four.
shows a real piece of cake.
represents a piece of a delicious cake.
Means: “this is so easy”.
considers two + two so difficult.

Available at: http://www.brot2you.com/it-s-a-piece-of-cake-a119558774.
Accessed on October, 15th 2017.
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Questão 56

Available at:https://garfield.com/comic/2017/03/28, Accessed on: October, 12th, 2017.

They have cereal for meals:
A)
B)
C)
D)
E)

because they are still bachelors.
because they love having the same kind of meal.
because Jon does not know how to cook.
due to the lack of a dedicated girlfriend.
due to Jon’s laziness.

Questão 57

Available at: http://www.azquotes.com/quote/1164931. Accessed on October, 29th 2017.

This message refers to the:
A)
B)
C)
D)
E)

courage of common human beings.
way of living of exceptional people.
sacrifices of people to live.
recognition of the humanity.
protection of the media attention.
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Questão 58
To grasp water scarcity, researchers probe links between human and natural systems
Understanding the fine-level interactions between nature and people is essential in determining whether a region
will suffer water scarcity in the future. That's a key finding of a study titled "Finding Water Scarcity Amid Abundance
Using Human-Natural System Models," to be published next week in Proceedings of the National Academy of
Sciences.
Up to 2 billion people around the world face water shortages now and in the future, said the study's lead author,
William Jaeger, an economist in Oregon State University's College of Agricultural Sciences. Emerging scarcities are
tied to factors such as growing populations, rising standards of living and climate change.
"Recent droughts across the West have underscored the vulnerability of even highly developed economies to
water scarcity," Jaeger said. "And climate change will only heighten the need to anticipate water shortages
worldwide." It's a daunting task, he said, because the interactions between natural water supply and human water
demands are complex, and involve "linkages and feedbacks" that are difficult to anticipate.
Available at: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171023182655.htm. Accessed on: November, 2nd 2017.Adapted.

One of the factors for water scarcity is the:
A)
B)
C)
D)
E)

daunting task.
population growth.
falling standards of living.
use of water in a right way.
climate that never changes.

Questão 59
STUDENT GETS MODELING OFFERS THANKS TO CHANCE PHOTOS
A photograph of a New Hampshire college student that went viral on social media is bringing her dreams of
becoming a model closer to reality.
Anok Yai grew up in Manchester, New Hampshire, and is a sophomore at Plymouth State University. The
Boston Globe reports that a photographer took a photo of her for his Instagram account about a week ago while
she was at a homecoming event at Howard University in Washington. He said he was photographing people with
nice outfits.
The photo had been viewed more than 11,000 times by Sunday, and Yai said last week she’s heard from
three modeling agencies.
The biochemistry student says she’s always been interested in fashion and art, but modeling was a dream
she didn’t think would ever happen.
Available at:http://nypost.com/2017/10/29/student-gets-modeling-offers-thanks-to-chance-photo/. Accessed on: November, 1st 2017.

The student’s dream is closer to reality because she:
A)
B)
C)
D)
E)

is a sophomore at Phymouth.
was well dressed.
was photographed and it went viral.
is interested in fashion and art.
was at a homecoming party.
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Questão 60

It’s inferred that one:
A)
B)
C)
D)
E)

should feel blue when excited.
can always keep calm .
must be quiet and positive.
ought to keep calm when one is down.
might feel blue when one is calm.

ESPANHOL
Questão 54
El piropo
Las redes sociales han destapado algo que la mayoría de mujeres ya sabían, pero raras veces podían
demostrar. Hablamos del piropo. “Ese halago espontáneo destinado a resaltar las cualidades de otra persona. Una
pieza corta de poesía que un hombre, siempre galante, dedica a una mujer a la que no conoce para resaltar su belleza
o cualidades”, define Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres. Dicho así, la cosa suena hasta bien. Pero en
la práctica el piropo es un acoso callejero. Francia se plantea ahora crear una patrulla policial anti-piropo para atrapar
in fraganti a los halagadores que intimidan.
“Es lo que ocurre cuando hay un abordaje abrupto consistente en una descripción, más o menos
desafortunada, por parte de un personaje pretendidamente gracioso sobre diferentes partes del cuerpo de una mujer”,
añade Soleto. Y, además, “el sujeto se permite la licencia de verbalizar a gritos lo que haría con esas partes de la
anatomía femenina que ensalza. Todo sin permiso de la - mujer y con una clara intención - sexual”.
http://www.lavanguardia.com/vida/20171015/432077735173/patrulla-policial-contra-el-piropo.html adaptado.

El texto:
A)
B)
C)
D)
E)

incita algo que propone el piropo a las mujeres.
habla del piropo cometido a las mujeres en las calles.
incentiva a las mujeres a pelear por el piropo.
enseña lo qué hacer contra el acoso a las mujeres.
critica quien practica el piropo contra las mujeres callejeras.
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Questão 55
La estrategia porteña contra los "trapitos"
Fortalecido tras las elecciones, el gobierno de la ciudad buscará en los próximos meses un objetivo que en
reiteradas ocasiones le fue adverso en la Legislatura: endurecer las penas y facilitar los mecanismos para luchar
contra los "trapitos" y las mafias detrás de ellos. El instrumento que usarán es la actualización del Código
Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El cambio principal es la modificación de una parte central del artículo vigente en donde, para constituirse la
contravención, se hace referencia a la "exigencia" de una retribución para poder estacionar. Es decir, para poder
sancionarlo, hoy se tiene que probar esa exigencia.
Según cifras del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, en el último tiempo los "trapitos" se fueron
expandiendo a nuevas zonas en la ciudad, como es el caso de la Boca, algunas manzanas de Recoleta y en las
calles que hay entre las avenidas Luis María Campos y Del Libertador, en Las Cañitas. Y a eso debe sumarse la
presencia de los cuidacoches en cada evento masivo -deportivo o artístico- que se hace en la ciudad.
http://www.lanacion.com.ar/2077245 adaptado.

De acuerdo con el texto:
A) los cuidacoches poseen, bajo la legislación vigente, la licencia de poder seguir trabajando hasta el momento, aunque
el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad no quiera tenerlos cerca.
B) el Ministerio Público Fiscal busca, junto a los cuidacoches, una posibilidad de asegurar sus derechos con la ayuda
del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
C) el instrumento en que se basará el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires se caracteriza por
garantizar la práctica de los cuidacoches en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
D) las cifras del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires muestra que los trapillos se expandieron por
toda la provincia de Buenos Aires bajo la ley que les asegura el derecho al trabajo.
E) la ciudad autónoma de Buenos Aires, después de las elecciones, buscará cohibir la práctica del trapillo con el uso
del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Questão 56

Directorio Personal

En el cómic hay presencia de:
A) catacresis.

B) zeugma.

C) paradojo.

D) intertextualidad.

E) gradación.
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Questão 57
DURMIENDO CON EL IPAD
Afecta las relaciones interpersonales y a cada individuo y lo hará de manera creciente si no sabemos
modular estas herramientas que se han vuelto insustituibles. El aterrador y creciente espacio de nuestro tiempo y
energías que ocupamos en leer información o comunicaciones por Facebook, correo electrónico y demás tiene
costos y consecuencias importantes en los dos ámbitos.
Existe un excelente artículo de Alex Stubb, alto ejecutivo de un banco internacional, en ese artículo pone el
dedo en la llaga en este asunto y analiza lo que puede haber detrás. Explica cómo cada vez lee menos libros por la
sencilla razón de que ese espacio lo viene ocupando su smartphone o Ipad.
http://larepublica.pe/politica/1136479-durmiendo-con-el-ipad

En el texto, la expresión “pone el dedo en la llaga”:
A)
B)
C)
D)
E)

indica que algo puede ocurrir cambiando su intención.
trata sobre un asunto delicado que molesta a otro.
ratifica lo que fue expuesto sobre el asunto relatado.
dice que no tiene nada que ver con lo que ocurre.
toma decisiones desacertadas que provocan daño.

Questão 58

https://numerologia.euroresidentes.es

En el texto, la palabra “suele” puede ser sustituida sin pérdida de sentido por:
A)
B)
C)
D)
E)

tiene costumbre de
dedícale a
niégate a
es imposible de
se satisface a
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Questão 59

S. Brito hace una crítica sobre esa película:
"No es fácil, pero Agustí Vila logra plantear un sutil
equilibrismo entre comedia y tragedia. La película mantiene al
espectador emocionalmente fuera, y lo hace adrede, pero a
cambio le entrega buenas dosis de un humor agrio, y de un
absurdo que da qué pensar. La elaboración de los
comportamientos de los personajes, siempre erráticos, es
forzada por naturaleza, pero a ratos se vuelve demasiado
postiza. Original, arriesgada y acertada en su crítica."
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula186204/criticas-prensa

En el texto, la palabra “adrede” indica que la acción fue:
A) de incitar sencillez desarrollada.
B) para camuflar la realidad.
C) bajo la expectativa del público.

D) contra la lealtad del director.
E) con intención deliberada.

Questão 60

Directorio personal

En el texto, el verbo “has traído” indica una acción:
A)
B)
C)
D)
E)

presente que se cambia habitualmente.
pasada para el desarrollo de otra acción.
pasada que guarda relación con el presente.
venidera que puede lograr algo posible.
presente concluida y que refleja bajo condición.
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REDAÇÃO
Instruções:
1. A redação tem o valor de 100 pontos.
2. O texto produzido deve conter no mínimo 20 (vinte) e máximo de 25 (vinte e cinco) linhas.
3. Textos / fragmentos / citações / comentários de referência na elaboração da proposta – caso houver – NÃO
deverão constar (como cópia ou menção ostensiva) da redação produzida pelo candidato.
4. Não é necessário dar título à redação.
5. É facultativa a elaboração de proposta de intervenção para o tema tratado.
6. O espaço destinado à versão definitiva da redação não pode conter qualquer forma de identificação do candidato.
7. 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
Obediência a todas as instruções dadas
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
Os fragmentos textuais a seguir foram extraídos da Revista “Istoé”; e têm a função exclusiva de estímulo
gerador de ideias. Não devem ser reproduzidos.
Sim, eu quase chorei no show do U2 no
Estádio do Morumbi na semana passada.
(...)
Sim, eu aplaudi, e vibrei, e quase chorei
de novo, quando Bono falou que devemos
respeitar cada ser humano na face da
Terra.
(...) Há tanto ódio por aí, tanta raiva e
violência, que a gente sai do show do U2
como se o tempo tivesse parado, e a vida,
naquelas duas horas, fosse bela e digna e
nobre como deveria ser.
Quando falo de ódio, não falo só do ódio
urbano, do assalto nosso de cada dia, da
fúria nas avenidas e estradas, mas também
do ódio nas redes sociais, do ódio na mídia,
do ódio que se vê na política e na
economia, e até de um novo e miserável
tipo de ódio, o ódio à cultura, o último
refúgio de sanidade que parece resistir por
aí.
Deus do céu; que gente é essa?
Amauri Segalla – Revista Istoé – 1º/11/2017

Como vê a organização de grupos de ódio na internet?
O perigo é que o fanatismo violento se espalha mais e mais
rápido. No entanto, a ameaça real não reside na forma como
esses grupos usam as redes sociais, mas o fato de que eles
existem, em primeiro lugar. Ódio é ódio, seja ele on-line ou
off-line(...)
Por que há tanta raiva na internet?
Todos os aspectos do comportamento humano se
manifestam on-line. Mas há algumas razões que explicam o
porquê de o ato de ofender ser particularmente comum na
internet. Uma delas é o risco social reduzido. Se você
ofender alguém nas redes sociais, a pessoa não pode
revidar com um soco. Então, você pode fazer coisas na
internet que não poderia fora dela porque teria mais
consequências negativas. (...)
Como incentivar a gentileza na Internet?
(...) Nossa visão on-line é limitada, e o primeiro passo é
perceber isso. O segundo é assumir responsabilidades. As
pessoas deveriam parar alguns segundos antes de postar
algo e se perguntar: “Como eu me sentiria se alguém fizesse
ou falasse isso para mim?”. Pensar no impacto e lembrar
que todos no ambiente on-line também são pessoas, têm
sentimentos.
(...)
(Whitney Phillips – ENTREVISTA – Revista Istoé – 6/9/2017)

Redija um texto DISSERTATIVO (mínimo de 20, e máximo de 25 linhas), desenvolvendo o seguinte tema:

A cultura do ódio e as relações humanas, no mundo atual.
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