
 

 
 

 
 

VESTIBULAR 2019 
 
 

Santos, 21 de outubro de 2018 
 
 

Instruções 
 
 

1.  Este caderno contém a proposta de redação e 40 questões 

com quatro alternativas. 
 

2.  No primeiro momento, você deve elaborar a redação, que 

será recolhida às 10 horas. 
 

3.  Para  cada  questão,  somente  uma  alternativa  deve  ser 

assinalada. 
 

4.  Use somente lápis preto para preencher a folha de respostas, 

conforme o modelo  . 
 

5.  Responda às questões de língua estrangeira conforme sua 

opção feita no dia da inscrição. 
 

6.  Não rasgue, não amasse e nem rasure a folha de respostas. 
 

7.  Você dispõe de três horas e meia para fazer a prova. Faça-a 

com tranquilidade, mas controle o seu tempo. 
 

8.  Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas. 
 

 
 
 
 
 
 

Nome:    

 
Nº de inscrição:   Sala:     
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ORAÇÃO DO VESTIBULANDO 
 

 
 
 
 

Obrigado, meu Deus, pela oportunidade 

que me deste de seguir à frente, em busca 

do conhecimento e da profissionalização. 
 

 

Estou fazendo o vestibular, juntamente 

com outros estudantes, também sonhando com 

uma nova opção de vida. 
 

 

Inspira-me, ó Deus, para que eu saiba 

responder com sabedoria e calma às 

questões que me forem propostas. 
 

 

Peço-te que ajudes a todos os vestibulandos e os abençoe 

Renova a esperança de todos que ainda 

não conseguiram ingressar na universidade, para que 

não desistam da luta. 
 

 

Obrigado, Mestre, e fazei-me ver o quanto 

posso ser útil à humanidade, aprimorando 

os meus conhecimentos. 
 

 

Amém! 
 

 

A Pastoral da Universidade deseja um bom Vestibular. 
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REDAÇÃO 

A avaliação do texto produzido pelo vestibulando considerará: 

 o respeito às normas gramaticais concernentes ao português escrito; 

 a compreensão da proposta de redação e aplicação de conceito das várias áreas do 

conhecimento para o desenvolvimento do tema; 

 a seleção, relação, organização e interpretação de informações, fatos e argumentos em 

defesa de um ponto de vista; 

 os conhecimentos linguísticos necessários para a construção da argumentação; 

 a clareza, a concisão e a coerência de ideias. 
 

 

LEIA ATENTAMENTE O TEXTO ABAIXO, A FIM DE REDIGIR SUA REDAÇÃO. 

 

Texto 1 

A cultura de paz está intrinsecamente relacionada à prevenção e à resolução não violenta dos 

conflitos. É uma cultura baseada em tolerância e solidariedade, uma cultura que respeita todos 

os direitos individuais, que assegura e sustenta a liberdade de opinião e que se empenha em 

prevenir conflitos, resolvendo-os em suas fontes, que englobam novas ameaças não militares 

para a paz e para a segurança, como a exclusão, a pobreza extrema e a degradação ambiental. 

A cultura de paz procura resolver os problemas por meio do diálogo, da negociação e da 

mediação, de forma a tornar a guerra e a violência inviáveis.  

 

Noleto, Marlova Jovchelovitch. A construção da cultura de paz. In: Cultura de paz: da reflexão à ação; balanço da 

Década Internacional da Promoção da Cultura de Paz e Não Violência em Benefício das Crianças do Mundo. – 

Brasília: UNESCO; São Paulo: Associação Palas Athena, 2010.  

 

Texto 2 

 

 

Ivan Cabral.  Diário de Natal. 14/8/2004. Acessado em 1/10/2018. 
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Texto 3 

 

Qual a primeira palavra que vem à sua cabeça quando dizemos “violência”? Soco, agressão, 

tapa, assassinato, preconceito, exclusão, assalto, xingamento, grito, estupro, tiro, desigualdade? 

A lista de possíveis respostas é extensa e nenhuma está mais certa ou mais errada, mas todas 

estão de alguma forma relacionadas ao que se concebe como violência: um “ato intencional que 

provoca um dano”.  

 

De fato, violência é um termo que abarca significados e situações muito diversas. As 

manifestações da violência são também variadas: em alguns casos são mais visíveis e concretas, 

em outros, sutis, invisíveis, silenciadas. Por isso, alguns teóricos chegaram a dividir a violência 

em três tipos: direta (aquela que se vê), estrutural (relacionada com a forma como a sociedade 

está organizada) e cultural (normas, atitudes e valores). Segundo essa concepção, os três tipos 

de violência estão ligados e se retroalimentam – assim, por exemplo, um caso de violência direta 

teria, entre suas causas, as violências estrutural e cultural. Isso dialoga com a ideia de que a 

violência é um fenômeno complexo e multicausal e que por trás de um ato violento há diversos 

fatores de naturezas distintas. Portanto, não existe uma solução única para a violência, e sim a 

combinação de estratégias que respondem a todos os fatores ligados a um ato violento. 

 

In: Cartilha Cultura de Paz: novas abordagens sobre prevenção da violência entre jovens. In: www.soudapaz.org. 

Acessado em 1/10/2018. 

 

 

Proposta: com base nos trechos lidos e em seus conhecimentos gerais, redija um texto 

dissertativo-argumentativo, com no mínimo 15 linhas, posicionando-se claramente sobre a 

questão: 

 

 

Qual o caminho para a consolidação de uma cultura de paz na sociedade 

brasileira? 

 

Dê um título para seu texto  
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QUESTÕES OBJETIVAS 

LEIA ATENTAMENTE O TEXTO A SEGUIR, A FIM DE RESPONDER ÀS QUESTÕES  1 A 3 

Mais da metade dos brasileiros não tem diploma do ensino médio, aponta OCDE 

Apenas 69% dos estudantes entre 15 e 19 anos estão matriculados na etapa 
 

O Brasil é um dos países com o maior número de pessoas sem diploma do ensino médio: mais 
da metade dos adultos (52%) com idade entre 25 e 64 anos não atingiu esse nível de formação, 
segundo o estudo "Um Olhar sobre a Educação", divulgado nesta terça-feira (11) pela OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 

A organização, com sede em Paris, destaca que o menor nível de escolaridade tende a ser 
associado a maior desigualdade de renda. 

No caso do Brasil, o país registra o segundo maior nível de desigualdade de renda entre os 46 
países do estudo, ficando atrás apenas da Costa Rica. 

O índice de pessoas que não cursaram o ensino médio no Brasil representa mais do que o dobro 
da média da OCDE. Na Costa Rica e no México, o percentual é ainda maior que o do Brasil: 60% 
e 62%, respectivamente, os mais elevados do estudo. 

Outros países latino-americanos, contudo, têm melhor desempenho que o Brasil. Na Argentina, 
39% dos adultos na faixa de 25 a 64 anos não concluíram o ensino médio, no Chile, o percentual 
é de 35% e, na Colômbia, de 46%. 

[...] 

Segundo a organização, os que deixam a escola antes de completar o ensino médio enfrentam 
não apenas dificuldades no mercado de trabalho, com menores salários, mas também têm 
competências cognitivas —memória, habilidades motoras, atenção, entre outras—, bem 
inferiores aos das pessoas que possuem essa formação. 

DESIGUALDADES REGIONAIS 

O Brasil enfrenta ainda "desigualdades regionais significativas" em relação ao ensino superior, 
diz o relatório. No Distrito Federal, 33% dos jovens adultos chegam à universidade. No 
Maranhão, o estado com o menor PIB per capita, esse número é de apenas 8%. 

Essa disparidade regional entre alunos que conseguem atingir o ensino superior no Brasil "é, de 
longe, a maior na comparação com toda a OCDE e países parceiros", incluindo grandes países 
como os Estados Unidos e a Rússia, que também possuem várias áreas de diferentes tamanhos 
e populações. 

No Brasil, 17% dos jovens adultos com idade entre 24 e 34 anos atingem o ensino superior. Em 
2007, o índice era de 10%. Apesar da melhora, o desempenho ainda está cerca de 27 pontos 
percentuais abaixo da média da OCDE. 
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[...] 

O Brasil destina cerca de 5% do PIB à rubrica (dados de 2015), acima da média de 4,5% do PIB 
dos países da OCDE, diz o relatório. 

O governo brasileiro gasta, porém, cerca de US$ 3,8 mil por estudante no ensino fundamental e 
médio, menos da metade dos países da OCDE. 

A despesa com os estudantes de instituições públicas de ensino superior, no entanto, é quatro 
vezes maior, US$ 14, 3 mil, pouco abaixo da média da OCDE, que é de US$ 15,7 mil. 

A diferença de gastos por estudante entre o ensino superior e o básico no Brasil é o maior entre 
todos os países da OCDE e economias parceiras analisadas no estudo da organização. 

IDEB 

Considerado o maior gargalo da educação básica brasileira, a qualidade do ensino médio no 
país também está longe de atingir os níveis ideais. De cada dez alunos na etapa, oito estão em 
escolas estaduais. Segundo os indicadores mais recentes de verificação, a maioria dos estados 
mantém uma estagnação no ciclo. 

De acordo com Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2017, divulgado pelo 
governo federal em 3 de setembro, as metas estabelecidas para o ensino médio não foram 
cumpridas por nenhum dos estados. Ao contrário, a qualidade ainda caiu em algumas regiões, 
se comparada com o resultado da avaliação anterior, de 2015. Este foi o caso de Roraima, 
Amapá, Amazonas, Bahia e Rio de Janeiro. 

O indicador é produzido a cada dois anos para os anos iniciais e finais do ensino fundamental e 
também para o ensino médio, calculado a partir da taxa de aprovação das escolas e as médias 
de desempenho dos alunos em uma avaliação de matemática e português.  

In: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/09/mais-da-metade-dos-brasileiros-nao-tem-diploma-do-
ensino-medio-aponta-ocde.shtml. 11/9/2018. Acessado em 2/10/18. 

 

1. Sobre o texto, é correto afirmar: 
a) O jornal Folha de S. Paulo apresenta um ponto de vista contundente sobre o ensino médio 

no Brasil, a partir de pesquisas acadêmico-científicas sobre o assunto. 
b) A notícia se baseia em dados do IDEB de 2017, a fim de ilustrar um cenário de decadência 

da educação básica pública no país. 
c) Em uma década, o Brasil, segundo dados apresentados, apresentou uma significante 

melhora quanto ao número de jovens que tiveram acesso ao ensino superior, e colocou o 
país no patamar de países desenvolvidos na educação. 

d) A porcentagem de jovens que têm acesso ao ensino superior está relacionada, dentre 
outros fatores, à desigualdade de renda e ao valor investido por aluno na educação básica. 

2. No trecho: Outros países latino-americanos, contudo, têm melhor desempenho que o 
Brasil. Na Argentina, 39% dos adultos na faixa de 25 a 64 anos não concluíram o ensino 
médio, no Chile, o percentual é de 35% e, na Colômbia, de 46%., a conjunção em destaque 
poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, por: 
a) Conquanto                    b) todavia                    c) portanto                  d) por conseguinte. 

https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/09/mais-da-metade-dos-brasileiros-nao-tem-diploma-do-ensino-medio-aponta-ocde.shtml.%2011/9/2018.%20Acessado%20em%202/10/18
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/09/mais-da-metade-dos-brasileiros-nao-tem-diploma-do-ensino-medio-aponta-ocde.shtml.%2011/9/2018.%20Acessado%20em%202/10/18
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/09/ensino-medio-deve-visar-mais-que-vestibular-o-gosto-pelo-saber-diz-pesquisadora.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/09/ensino-medio-deve-visar-mais-que-vestibular-o-gosto-pelo-saber-diz-pesquisadora.shtml
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3. O uso de aspas em: O Brasil enfrenta ainda "desigualdades regionais significativas" em 
relação ao ensino superior, diz o relatório, indica:  
a) Uma ironia sobre as diferenças regionais brasileiras. 
b) Um destaque para enfatizar a ideia veiculada. 
c) A reprodução de um trecho do relatório divulgado pela OCDE. 
d) Um recurso estilístico do jornal para construir a verossimilhança. 

 

Leia atentamente o texto a seguir, a fim de responder às questões 4 a 6. 
 
Dois e dois: quatro 
 
Como dois e dois são quatro 
sei que a vida vale a pena 
embora o pão seja caro 
e a liberdade pequena 
 
Como teus olhos são claros 
e a tua pele, morena 
como é azul o oceano 
e a lagoa, serena 
 
como um tempo de alegria 
por trás do terror me acena 
e a noite carrega o dia 
no seu colo de açucena 
 
— sei que dois e dois são quatro 
sei que a vida vale a pena 
mesmo que o pão seja caro 
e a liberdade, pequena. 

 
GULLAR, Ferreira. Dois e dois: quatro. Toda poesia: (1950-1980). 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981. p. 

234. 

 
4. No 3º.verso da 1ª. Estrofe, a conjunção embora introduz uma ideia de : 

a) Adversidade           b) Conformidade           c) Adição           d) Concessão. 
 

5. No último verso do poema, o emprego da vírgula justifica-se porque: 
a) indica a omissão do verbo ser, contribuindo para o ritmo do verso. 
b) separa duas orações coordenadas assindéticas. 
c) indica um aposto explicativo. 
d) indica uma enumeração. 
 

6. A mesma figura de linguagem empregada pelo poeta nos versos: como um tempo de 
alegria/por trás do terror me acena pode ser reconhecida em : 
a) “Tinha a alma de sonhos povoada” (Olavo Bilac) 
b) “Tristeza não tem fim/Felicidade sim.”( Vinicius de Moraes) 
c) A Cidade Luz continua atraindo visitantes do mundo todo. 
d) Leio Graciliano Ramos porque fala da realidade brasileira. 
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7. Assinale a alternativa correta 

a) A poesia pós-modernista de João Cabral de Melo Neto revela a complexidade do ato da 
criação literária, o que está expresso no Poema de uma só lâmina.   

b)  Clarice Lispector criou um tipo de romance formativo em que expressa a íntima relação 
entre vida e existência, em vista de suas personagens serem essencialmente narcísicas.  

c) Claudio Manuel da Costa e de Tomás Antonio Gonzaga se inserem no conjunto literário 
da poesia arcádica no Brasil, considerada por pesquisadores da literatura como sendo um 
marco de prenúncio do simbolismo brasileiro, voltado para a contradição entre a cultura 
brasileira e a portuguesa.   

d)  A obra de José Lins do Rego traz marcas biografia do autor que descreve sua vivência, 
quando criança, na fazenda do avô, conforme se pode observar nas obras Menino de 
Engenho e Bangue. 

 
  

8. Esta questão é baseada nos textos abaixo. Após a leitura, assinale a alternativa correta.  
 

Texto 1 -  O Jornal e o Livro. Joaquim Maria Machado de Assis. IN Miscelânea. Obra Completa. 
v. 3 Rio de Janeiro: Editora Aguillar, 1962, p.943-948). 
 
“ O jornal matará o livro? O livro absorverá o jornal?  
 
A humanidade, desde os primeiros tempos, tem caminhado em busca de um meio de propagar 
e perpetuar a ideia. Uma pedra convenientemente levantada era o símbolo representativo de 
um pensamento. A geração que nascia vinha ali contemplar a ideia da geração aniquilada. 
 
[...] O jornal é a verdadeira forma da república do pensamento. É a locomotiva intelectual em 
viagem para mundos desconhecidos, é a literatura comum, universal, altamente democrática, 
reproduzida todos os dias, levando em si a frescura das ideias e o fogo das convicções.  
 
O jornal apareceu, trazendo em si o gérmen de uma revolução. Essa revolução não é só literária, 
é também social, é econômica, porque é um movimento da humanidade abalando todas as suas 
eminências, a reação do espírito humano sobre as fórmulas existentes do mundo literário, do 
mundo econômico e do mundo social.” 
 
 
Texto 2 -  extraído do poema de Carlos Drummond de Andrade. O Medo. (A Rosa do Povo. Rio 
de Janeiro: editora Aguilar, 1964, p. 143) 

 
 

           [...]“Em verdade temos medo 
Nascemos escuro, 
As existências são poucas: 
Carteiro, ditador, soldado. 
Nosso destino, incompleto. 
E fomos educados para o medo. 
Cheiramos flores de medo. 
Vestimos panos de medo. 
De medo, vermelhos rios  
Vadeamos” [...] 
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a) Tanto Machado de Assis quanto Carlos Drummond de Andrade expressam em seus textos 
problemas sociais da época em que viveram, apontando, por meio de imagens, contrastes 
e confrontos da cultura e comportamento do indivíduo.   

b) O estudo comparativo entre os trechos citados sinaliza a representação social expressa 
na produção literária da época e a dialética do discurso de dois escritores que vivenciaram 
conflitos sociais e políticos.  

c) Há um diálogo implícito, nos textos em destaque, entre autor e o leitor, em vista da 
reflexão crítica implícita aos gêneros textuais no caso de Machado de Assis, quanto à 
relação entre o ser humano e as questões político-sociais expressas no poema de 
Drummond.  

d) Os dois textos inserem-se no conjunto de obras voltadas para a denúncia de questões 
sociais, marca das tendências literárias de autores românticos e modernos.  

 

9. A charge, um desenho veiculado pela imprensa, é um gênero de texto que tem a capacidade 

de fazer, de modo sintético, críticas político-sociais. Nessa perspectiva, leia com atenção o 

texto apresentado.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Diário de Campos, Ponta Grossa (PR), 03 set. 2018. 

 

Tendo em vista o significado do desenho em questão e o fato de que a charge foi publicada no 
dia 03 de setembro de 2018, uma legenda adequada para a imagem seria 

a) No incêndio do Museu Nacional, o Rio de Janeiro queimava. 
b) Na tragédia do Museu Nacional, parte da memória do Brasil queimava. 
c) Nas chamas do Museu, nem tudo foi perdido. 
d) No Museu Nacional do Rio de Janeiro, incêndio deixou áreas intactas. 

 
10.  O dia 4 de abril de 2018 marcou os 50 anos do assassinato do líder político Martin Luther 

King (1929-1968) — conhecido por sua luta pelos direitos civis dos negros e contra a 
desigualdade racial nos Estados Unidos. King travou uma batalha para garantir igualdade 
social entre negros e brancos, pregando a não violência. Em 1964, ele recebeu o Prêmio 
Nobel da Paz. Por sua vez, o ano de 2018 também registrou os 100 anos de nascimento de 
Nelson Mandela (1918-2013) líder sul-africano que dedicou boa parte de sua vida a causas 
humanitárias e defesa dos direitos humanos. Em 1993, Nelson Mandela foi agraciado com o 
prêmio Nobel da Paz pelos seus esforços para acabar com o apartheid, legislação que 
segregava os negros na África do Sul. Tornou-se presidente da África do Sul, em 1994, e 
conduziu uma política de igualdade e democracia no país. 

https://brasil.elpais.com/tag/museo_nacional_brasil/a/
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/03/politica/1535932675_816618.html
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Assinale somente a alternativa que mais se aproxima dos ideais desses dois grandes líderes 
e que reforce a urgência de construirmos, no dia a dia, uma cultura de Paz. 
a) Convivência fraterna e esperança de um mundo sem racismo e discriminação, sem 

qualquer tipo de opressão e com respeito à liberdade, onde todos tenham oportunidades 
iguais. 

b) Luta pelos direitos humanos que incluam o direito à vida, à educação, ao trabalho e a 
participação na construção solidária de uma sociedade justa. 

c) Defesa de direitos entre homens e mulheres em situação de vulnerabilidade, 
promovendo o progresso social, melhores condições de vida e o desenvolvimento 
sustentável solidário. 

d) Proteção de direitos humanos, da segurança alimentar, ao mesmo tempo, apoio a 
medidas que reforcem ações para impor a paz. 

 
11.  Leia atentamente o excerto e responda ao que se pede: 

 
Caminhos de uma Ancestralidade - Um dos primeiros terreiros de Xangô, situado numa área 
de 4.190m², o Ilê Obá Ogunté Sítio de Pai Adão é um dos mais antigos e mais importantes 
templos de culto afro-brasileiro de Pernambuco. De nação Nagô-Egbá, segue a tradição dos 
povos iorubanos. É consagrado a Iemanjá, orixá das águas salgadas, vinculando-se, assim, à 
cidade do Recife, entrecortada por rios e banhada pelo mar. 
 
Duas árvores sagradas de grande porte estão localizadas na entrada: um pé de 
abricó/gameleira e nos fundos do terreno, o Iroco. De grande importância simbólica, o cultivo 
da primeira está relacionado à sua origem — em uma versão, a compra do terreno se deu 
pela existência dessa árvore no local. Em outra, sua semente teria sido trazida da África por 
Tia Inês — e ao fato de, na época de grande repressão policial aos cultos afrodescendentes, 
nos anos 1930 e 1940, indumentárias e imagens dos orixás seriam escondidas em seu 
interior, que é oco.  
(Fonte: MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS. MDH comemora o reconhecimento do Terreiro Ilê Obá Ogunté 

Sítio de Pai Adão como Patrimônio Cultural do Brasil. Disponível em: http://www.mdh.gov.br/todas-as-
noticias/2018/setembro/mdh-comemora-o-reconhecimento-do-terreiro-ile-oba-ogunte-sitio-de-pai-adao-

como-patrimonio-cultural-do-brasil) 

A partir do excerto, e dos seus conhecimentos prévios, podemos afirmar que: 

I. O reconhecimento do Terreiro Ilê Obá Ogunté Sítio de Pai Adão como Patrimônio Cultural 
do Brasil faz parte de uma política de promoção dos direitos humanos, que preconiza a 
proteção e promoção da diversidade e o direito à memória. 

II. A promoção dos direitos humanos no Brasil encontra uma série de falhas, pois ele se 
direciona à proteção dos delinquentes, ao invés das vítimas, e pouco contribui para a 
superação das desigualdades. Por outro lado, a questão dos terreiros e da consciência 
negra apenas agravam a separação e a polarização existente na sociedade brasileira, que 
opõe homens contra mulheres, brancos contra negros, heterossexuais contra 
homoafetivos e pobres contra ricos. 

Tendo em vista o excerto e as afirmações A e B, é correto afirmar que: 

a) a afirmação I reforça a ideia da necessidade de garantir o direito à memória e, sobretudo, 
o direito e o reconhecimento constitucional claro de respeito às liberdades religiosas, bem 
como tenta conectar as populações negras no Brasil a suas raízes africanas; já a afirmação 
II expõe uma posição de completo desconhecimento do que são os direitos humanos e 
reproduz discursos do senso comum e, mais do que isso, são amplamente utilizados em 
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discursos políticos que tentam deslegitimar ações afirmativas e outras concepções que 
giram em torno da Declaração dos Direitos Humanos. 

b) a afirmação I mostra como os direitos humanos são enviesados no Brasil, recorrendo 
apenas ao discurso “politicamente correto”, numa tentativa de promover medidas 
populistas na região nordeste, já a afirmação B traz de forma clara a verdadeira aplicação 
dos direitos humanos no Brasil. 

c) as afirmações I e II se complementam, pois mostram ao mesmo tempo uma medida 
positiva dos chamados Direitos Humanos ao mesmo tempo em que apontam suas falhas, 
na medida em que a criminalidade e as desigualdades sociais apenas crescem e as 
punições mais severas são impedidas pelos direitos humanos. 

d) a afirmações I e II se contradizem, pois as políticas de ação afirmativa (entre as quais se 
reconhecem os terreiros como patrimônio cultural) têm pouca relação com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, que prega a união entre os povos e a raças, tratando-os 
como iguais e sem divisões étnico-raciais e, sobretudo, sociais. 

 
12.  Leia os trechos da entrevista concedida por Célio Borja (presidente da Câmara dos 

Deputados durante o Governo Geisel, 1974-1979) à Folha de S. Paulo e responda ao que se 
pede 

 
Como descreve a ditadura, do ponto de vista jurídico? 
Ditadura é a concentração de todos os poderes em mãos do chefe de Estado. Nenhum 
presidente militar teve isso. O Congresso e o Judiciário eram independentes. Ditadura, nunca 
houve. O que se podia dizer é que havia um regime de plenos poderes. Não era ditadura. 
 
O AI-5 suspendeu todas as liberdades democráticas. 
A sublevação de organizações de esquerda criou um clima que justificava, para alguns, uma 
carapaça militar sobre o governo civil. O AI-5 foi um desastre. Havia a Constituição de 1967 
e um recomeço da vida constitucional. Mataram isso. 
 
Neste momento, muitos civis se afastaram do regime. O sr. se elegeu deputado e foi líder 
do governo. Por quê? 
A reconvocação do Congresso abriu esperanças de normalização. Era um posto a partir do 
qual se podia lutar pela redemocratização. Nosso dever era lutar por dentro [do regime]. Foi 
o que fiz. 
 
O sr. sabia das torturas? 
Sabia que havia brutalidades. Sempre houve no Brasil. O pau de arara não foi invenção de 
64. Ninguém se importava com a miséria do preso comum. Chamou a atenção quando os 
presos políticos foram submetidos ao mesmo tratamento. O regime estava descambando 
para a selvageria. Quando virei líder do governo, me tornei uma estuário de queixas. 
 
O que fazia com elas? 
Levava a informação de que fulano foi torturado e o Golbery [do Couto e Silva] a transmitia 
ao [João] Figueiredo, que transferia o militar. Faltava força aos superiores para coibir os 
abusos. Acho que agiam à revelia [dos superiores]. Às vezes havia conivência. Achavam que 
tinha que ser assim. Senão, não ganhavam a guerra. 
 
Como vê o debate sobre Anistia e Comissão da Verdade? 
A Anistia é um instrumento de pacificação. Ninguém é tolo o bastante de acreditar que seria 
possível pacificar o país sem o esquecimento dos crimes praticados de um lado ou de outro. 
A Comissão da Verdade é o oposto. O que a Anistia fez, ela desfaz. 
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O que acha da visão que se tem hoje do regime? 
Absolutamente distorcida. Sempre se diz que a história é escrita pelos vencedores. Aqui, os 
vencidos estão escrevendo a seu gosto com um objetivo político: desqualificar quem não 
lutou contra a famosa ditadura, que não foi ditadura nenhuma.”  

 
(Fonte: Folha de S. Paulo. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/158089-regime-de-1964-

nao-foi-uma-ditadura.shtml?utm_source=folha) 

 
A partir do seu conhecimento sobre a História do Brasil e, especialmente, sobre o que é e o 
que não é uma democracia, podemos dizer que: 
 
I. A posição de Célio Borja está acertada em relação ao que foi o período entre 1964 e 1985, 
na qual se sucederam os presidentes militares. 
II. A posição de Célio Borja revela que o golpe militar realizado em 1964 contou com apoio 
de parcelas da elite política civil brasileira, tendo configurado um período de exceção e de 
suspensão de uma série de direitos fundamentais em nome de uma defesa do Brasil em 
relação a um suposto golpe comunista. 
III. A Comissão Nacional da Verdade tenta assegurar o direito à memória e, especialmente, 
representa a tentativa de clarear e, consequentemente, superar os excessos do passado 
promovidos pelo Estado ao trazê-los à tona no presente. 
IV. Apesar de não ocorrer eleições para presidência da República, ocorriam eleições regulares 
para outros cargos como Governadores, Prefeitos, Deputados e Vereadores, o que, por si só, 
já demonstra que não havia ditadura militar no Brasil. 
V. Sabemos hoje que as condições e a efetiva movimentação de movimentos comunistas no 
Brasil existiam muito mais nos discursos políticos, especialmente se tratando de um cenário 
de Guerra Fria, do que de uma ação política prática. Sendo assim, a deposição do Governo 
Goulart foi muito mais uma reação às tentativas de reformas sociais e econômicas do que 
uma intenção de tornar o Brasil em um país socialista por meio de uma revolução. 
VI. O movimento militar de 1964, apesar de ter cometido excessos e ter durado mais do que 
o esperado, foi responsável por salvar o Brasil de virar uma ditadura comunista como Cuba 
e a URSS. 

 
A partir do trecho das entrevistas, é correto responder que: 
a) somente as afirmativas I, IV e VI estão corretas 
b) somente as afirmativas II, III e V estão corretas 
c) somente as afirmativas I, II e IV estão corretas 
d) somente as afirmativas II, IV e VI estão corretas 
 

13.  Leia o texto a seguir. 

“... Na história humana, imigração sempre aconteceu, por diversos motivos. Houve um período 
em que os humanos tinham hábitos nômades, eram coletores e caçadores, não tinham o 
conhecimento para desenvolver o plantio. Eram obrigados a buscar os locais onde havia comida 
mais abundante, além disso, também o movimento servia para evitar predadores naturais. 
Dessa forma, pode-se afirmar que o processo migratório era algo normal. 
 
... Porém, mais recentemente, dados estatísticos demonstram que desde 2015, o número de 
imigrantes cresceu em porcentagem assustadora. Imagine uma cidade inteira... cada ser 
humano..., totalizando algo em torno de 400.000 pessoas. Esse é o número aproximado de 
homens, mulheres, crianças. Famílias inteiras que se lançaram numa "aventura arriscada" a 
caminho da Europa, para buscar acolhimento, segurança, trabalho, alimento. 
 
... Levam consigo uma história muito complicada, pelas marcas deixadas por guerras, pelo 
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imperialismo, o colonialismo, o ditatorialismo, o fanatismo religioso e a intolerância. 
Infelizmente, muitos não chegam ao seu destino. 
 
... Hoje o tema de “refugiados” está amplamente divulgado em mídia e são representados por 
habitantes do Oriente Médio e África, principalmente. Porém em outros momentos históricos, 
já foram os próprios europeus os refugiados. No Brasil do século XX, italianos, alemães, 
portugueses, entre outras nacionalidades, refugiaram-se em grande quantidade, buscando 
segurança, diante a situação que viviam em seus países de origem (doenças, guerras, pobreza…). 

 
Fonte: adaptado do site disponível em: <https://www.infoescola.com/historia/imigracao-e-refugiados-na-

europa/>Acesso em: 03/09/2018 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que retrata esse 
fenômeno no momento atual na Europa e no Brasil. 

a) A Europa recebe, frequentemente, embarcações carregadas com imigrantes da África por 
diversas rotas e o Brasil recebe imigrantes vindos da Venezuela, principalmente pelas 
fronteiras dos estados da Região Norte. 

b) A Europa recebe frequentemente embarcações carregadas com imigrantes da Ásia por 
diversas rotas e o Brasil recebe imigrantes vindos do Paraguai, principalmente pelas 
fronteiras dos estados da Região Norte. 

c) A Europa recebe frequentemente embarcações carregadas com imigrantes da América do 
Norte por diversas rotas e o Brasil recebe imigrantes vindos da Bolívia, principalmente 
pelas fronteiras dos estados da Região Sudeste. 

d) A Europa recebe frequentemente embarcações carregadas com imigrantes do México por 
diversas rotas e o Brasil recebe imigrantes vindos da Venezuela, principalmente pelas 
fronteiras dos estados da Região Sul. 

 

14.  

 

A charge aqui apresentada remete à 
afirmação histórica dos direitos humanos, a 
Declaração Universal de 1948, uma resposta 
às atrocidades e aos horrores do nazismo. 
 
Assim, a barbárie do totalitarismo invocou a 
necessidade de um conjunto de direitos 
políticos e sociais comuns à humanidade, 
que deveriam ser respeitados por todos os 
Estados-membros da ONU. 
 
Se a Segunda Guerra Mundial significou a 
ruptura com os direitos humanos, o pós-
guerra deveria significar a esperança de sua 
reconstrução. 
 
A Declaração Universal tornou-se a 
plataforma da diplomacia de direitos 
humanos e a base política de outros 
tratados, como a Convenção contra a 
Tortura, assinada em 1984. 

 
Fonte: Demétrio Magnoli, 2012. 

 

https://www.infoescola.com/historia/imigracao-e-refugiados-na-europa/%3eAcesso%20em:%2003/09/2018
https://www.infoescola.com/historia/imigracao-e-refugiados-na-europa/%3eAcesso%20em:%2003/09/2018
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Com base no texto e em conhecimentos sobre o tema, assinalar a alternativa que retrate a 
concepção principal dos direitos humanos na Declaração Universal de 1948. 
 

a) A Declaração Universal de 1948 vem inovar a gramática dos direitos humanos, ao 
introduzir a chamada concepção contemporânea de direitos humanos, marcadas pela 
universalidade e a divisibilidade destes direitos. 

b) A Declaração Universal de 1948 vem inovar a gramática dos direitos humanos, ao 
introduzir a chamada concepção contemporânea de direitos humanos, marcadas pela 
universalidade e a indivisibilidade destes direitos. 

c) Os direitos humanos compõem, assim, uma unidade divisível, dependente, capaz de 
dissociar os direitos civis e políticos dos direitos sociais, econômicos e culturais. 

d) Os direitos humanos compõem, assim, uma unidade indivisível, interdependente, capaz 
de dissociar os direitos civis e políticos dos direitos sociais, econômicos e culturais. 

 
15.  O Museu Nacional, palco de um grande incêndio recentemente, contava com cerca de 20 

milhões de peças conforme demonstra a imagem a seguir. 
 

 

 

 

Entre os escombros do museu, uma das peças que resistiu ao incêndio foi o meteorito Bendegó, 

um exemplar de 5,6 toneladas, encontrado em 1784, perto de um riacho no interior da Bahia. 

Esse meteorito foi levado ao Museu Nacional a mando do imperador Dom Pedro II, em 1888 e 

permaneceu no local desde então. 
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Fotografia: Márcio Alves – Agência O Globo, 2018 

Meteorito Bendegó no Museu Nacional após o incêndio. 
Fonte: adaptado do site disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/resistente-altas-temperaturas-meteorito-do-

museu-nacional-fica-intacto-apos-incendio-23033158#ixzz5Q35VYwT3/> Acesso em: 03/09/2018 

 
A respeito dos meteoritos pode-se afirmar: 

a) são fragmentos de matéria sólida provenientes do espaço, que sobreviveram à entrada na 
atmosfera terrestre, às altas temperaturas e conseguiram atingir o solo. 

b) são fragmentos de matéria sólida de tamanho homogêneo que se desintegraram ao 
entrarem na atmosfera terrestre e conseguiram atingir o solo em forma de poeira. 

c) são fragmentos de matéria sólida que chegaram à superfície terrestre depois de 
atravessarem a atmosfera sem atrito e em baixa velocidade. 

d) são fragmentos de matéria sólida cuja origem está geralmente associada ao cinturão de 
asteroides que existe entre Netuno e Plutão. 

 

16.  “O São Francisco atravessa de sul a norte o Sertão Baiano. A unidade humana do vale do 
grande rio foi construída desde o povoamento das várzeas pelas fazendas de gado, nos 
tempos coloniais. A expressão “rio dos currais” enfatiza essa função desempenhada pelo São 
Francisco no povoamento do Sertão. 
No fim do século XIX, a introdução de linhas de barcos a vapor reforçou a importância do 
eixo fluvial. Ao longo dele, surgiram núcleos urbanos como Pirapora e Januária, em Minas 
Gerais, e Xique-Xique, Pilão Arcado e Juazeiro, no Sertão da Bahia. A navegação regular, de 
Pirapora até Juazeiro e Petrolina, promoveu a circulação de pessoas e mercadorias, 
conferindo ao São Francisco a alcunha de “rio da unidade nacional”. 
No pós-guerra, o lento desaparecimento dos vapores, a decadência de diversos núcleos 
portuários, a implantação de rodovias no espaço sertanejo e a construção de usinas 
hidrelétricas marcaram o fim de uma época. A transfiguração do São Francisco, porém, ainda 
não está concluída. As demandas de água para irrigação na porção setentrional do semiárido 
geraram o projeto de transposição do São Francisco.” 

 
Fonte: Demétrio Magnoli, 2012 

https://www.infoescola.com/historia/imigracao-e-refugiados-na-europa/%3e%20Acesso%20em:%2003/09/2018
https://www.infoescola.com/historia/imigracao-e-refugiados-na-europa/%3e%20Acesso%20em:%2003/09/2018
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Fonte: disponível em: <https:// planetasustentavel.abril.com.br/imagem/sao-francisco-meio325x380.jpg/>Acesso 

em: 10/09/2018 

 
A respeito da transposição do rio São Francisco pode-se afirmar que: 

a) apresenta obras iniciadas em 2007 que já se encontram integralmente concluídas. 
b) gerou intensa polêmica entre os ambientalistas em todo o território nacional. 
c) desvia águas para abastecer as bacias hidrográficas do Amazonas, Paraná e Parnaíba. 
d) tem como beneficiários principais os proprietários de cafezais do Ceará. 

 

17.  Mesmo com a revolução tecnológica atual, com o desenvolvimento da informática, com a 
internet, é perceptível o crescente aumento da miséria e da fome.  Estes avanços não 
trouxeram verdadeiro desenvolvimento econômico, já que não solucionaram a grave crise 
da falta de alimento, nem mesmo inseriu a população que vive marginalizada pela miséria  

 
(SIQUEIRA.2017) 

 

É correto afirmar que: 
a)  a principal causa da fome e da subnutrição é a falta de terra agricultável para a produção 

de alimentos necessários para toda a população mundial.  
b) as principais causas da fome e da subnutrição são disparidades econômicas, pobreza 

extrema, guerras e conflitos. 
c) as consequências da subnutrição severa em crianças são revertidas com alimentação 

adequada na vida adulta. 
d) o uso de organismos geneticamente modificados na agricultura tem reduzido a 

subnutrição nas regiões mais pobres do planeta. 
 

18.  A desnutrição infantil é um dos maiores problemas de saúde pública que atinge países cuja 
assistência social não é prioritária. A anemia é o principal resultado da desnutrição infantil. 
 
Considere as seguintes informações sobre a desnutrição infantil. 

I - A anemia proteica está relacionada ao baixo peso infantil e à falta de calorias 
necessárias ao desenvolvimento. 
II - A proteína animal, que provém de carne, peixes, ovos e leite, é fonte de todos os 
aminoácidos essenciais. 
III - A síntese de hemoglobina está diretamente relacionada à anemia e pode ser 
prejudicada, entre outros fatores, pela falta de ferro e de vitamina B12. 
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Quais estão corretas? 
a)  Apenas I e II.          b)  Apenas I e III.           c)  Apenas II e III.           d)  I, II e III. 
 
19.  A Política Nacional de Resíduos Sólidos determina que o descarte de lixo no país deve ser 

readequado, com a implantação da coletiva seletiva, instalação de usinas de reciclagem e 
depósito do material orgânico em aterros sanitários. Todos os dias, o lixo é produzido em 
todas as cidades. Existem formas mais adequadas para o encaminhamento desses resíduos. 
Isso trará benefício econômico e ambiental. Por exemplo, restos de alimentos, lixo hospitalar 
(de clínicas médicas e odontológicas) e resíduos sólidos (vidros, plásticos, papéis, metais) 
devem ser encaminhados, respectivamente, para: 

 
a)  usina de compostagem, aterro sanitário e reciclagem. 
b)  biodigestor, lixão e usina de compostagem. 
c)  usina de compostagem, incineração e reciclagem. 
d)  incineração, incineração e lixão. 
 
 

 
Foto: Getty Images/AFP/M. Abdiwahab 

 
20. Observe a imagem acima e assinale a alternativa correta: 

a) Os problemas ambientais aumentam a questão da fome. 
b) O mau uso do solo diminui a questão da fome. 
c) As mudanças climáticas não são responsáveis pela fome no mundo. 
d) A falta de uma administração correta dos recursos naturais é responsável pela fome no 

mundo. 
 
21.  A vegetação da África do Sul é bem diversificada. A região oeste e central apresenta 

pastagens e savanas. Nas áreas de deserto, encontramos as estepes. No Sul apresenta-se a 
vegetação mediterrânea. Há também presença de florestas tropicais, principalmente nas 
regiões próximas a rios. 
 
As formações vegetais existentes na África que também ocorrem no Brasil são: 
a) Floresta tropical e savanas  
b) Floresta tropical e vegetação mediterrânea 
c) Floresta tropical e vegetação desértica 
d) Floresta tropical e estepe 
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22.  A termólise completa do acetato de cálcio leva à formação de dois compostos químicos: a 
propanona e o carbonato de cálcio. Sobre esses dois compostos, podemos afirmar que: 

 
a) ambos são compostos orgânicos, sendo que a propanona é também conhecida como 

acetona, e o carbonato de cálcio é refratário a reações com ácidos minerais. 
b) a propanona é um composto orgânico, que contém o grupo funcional cetona, já o 

carbonato de cálcio quando colocado na presença do ácido clorídrico produz uma reação 
que leva a formação do gás carbônico, da água e do cloreto de cálcio. 

c) a propanona é um composto orgânico, também conhecida como acetona, já o carbonato 
de cálcio quando colocado na presença do ácido clorídrico produz uma reação que leva a 
formação do monóxido de carbono e do óxido de cálcio. 

d) a propanona na presença do ácido clorídrico produz uma reação com formação do gás 
carbônico e água, já o carbonato de cálcio, com o mesmo acido clorídrico, não fornece 
reação. 

 
23.  Os carbonos podem se apresentar sob as formas de orbitais híbridos sp; sp2 e sp3 na 

formação de suas ligações químicas. Sobre o composto abaixo, o propadieno(I) e o 3-fenil-
propino(II) podemos afirmar que: 
 

CH2=C=CH2

(I) (II)  
 

a) O composto (I) só possui carbonos com hibridação sp2. 
b) Os compostos (I) e  (II) não possuem carbonos com a hibridação sp3. 
c) O composto (II) possui carbonos com os três tipos de hibridação. 
d) O composto (I) tem dois carbonos com a hibridação sp, assim como o composto (II) que 

contém também dois carbonos com a hibridação sp. 
 

24. Observe o diagrama de Pauling abaixo: 
 

 
 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-distribuicao-eletronica-geometrica.htm 
Acesso em 07/10/2018 

 
Para o elemento químico Alumínio, cujo número atômico é 13, a afirmativa incorreta é:  

a) Pode ser classificado como um metal 
b) Pertence à família 3A da tabela periódica 
c) Forma ligação iônica com o Cobre. 
d) Forma ligação iônica com o oxigênio que pertence à família 6A da tabela periódica. 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-distribuicao-eletronica-geometrica.htm
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25.  As mudanças de estado físico de uma substância são realizadas através de alterações da 
pressão e /ou temperatura, podem ser exotérmicas ou endotérmicas. Assinale a alternativa 
abaixo que indique somente mudanças de estado físico endotérmicas: 
a) Liquefação e solidificação 
b) Fusão e sublimação 
c) Vaporização e solidificação 
d) Sublimação e liquefação 

 
26.  O Etileno glicol pode ser adicionado à água de um radiador de automóvel, para evitar que 

ela congele nos países muito frios como o Canadá, ou que vaporize durante o resfriamento 
do motor. Sua fórmula estrutural pode ser representada na figura abaixo: 

 

 
 

Disponível em: https://pt.esdifferent.com/difference-between-ethylene-glycol-and-polyethylene-glycol Acesso em 
07/10/2018 

 
Essa ação anticongelante e de aumento do ponto de ebulição da solução do radiador pode ser 
explicada pela seguinte força intermolecular, realizada entre o etilenoglicol e a água:  

a) Pontes de Hidrogênio 
b) Dipolo-Dipolo 
c) Dipolo instantâneo-Dipolo induzido 
d) Ligação Covalente 

 
27.  Deseja-se retirar todo o líquido que se encontra em um cilindro reto e transportá-lo para um 

prisma reto, cuja base é um triângulo equilátero onde cada aresta da base mede 8 
centímetros. Sabendo que o raio da base do cilindro é 5 centímetros, e que a altura do 

cilindro é de 10 centímetros; e adotando 𝜋 = 3,14  𝑒  √3 = 1,7  podemos dizer que o valor 
aproximado da altura do prisma reto de base triangular é um número que está no intervalo: 
a) 5 <   ℎ <  7  
b) 8 <   ℎ <  9 
c) 15 <   ℎ <  21 
d) 26 <   ℎ <  30 

 
28. No lançamento de um dado e uma moeda, ambos não viciados, observa-se a face voltada 

para cima.  A probabilidade de se obter um número menor que 3 no dado e uma “cara “ na 
moeda é de:  

a)  
1

6
                         b)  

1

4
                           c) 

5

7
                         d) 

1

10
    

 
29.  Uma geladeira custa à vista R$ 8.000,00 e está sendo vendida em 4 prestações sem juros e 

sem entrada. Qual é o desconto percentual mínimo que deve ser dado para pagamento à 
vista, de tal modo que seja mais vantajoso comprá-la à vista do que deixar o dinheiro aplicado 
em um investimento que rende mensalmente 1% e retirá-lo para pagamento de cada 
parcela. 
a) 1,75%                      b) 1,88%                    c) 2,23%                    d) 2,45% 
 

30.  De quantas maneiras diferentes um grupo de sete pessoas pode fazer uma roda para 
dançar? 
a) 120.                    b) 360.                    c) 720.                    d) 5040.  

 

https://pt.esdifferent.com/difference-between-ethylene-glycol-and-polyethylene-glycol
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31.  O conjunto solução da equação   12cos2 x  no intervalo  2,0  é igual a: 

a) 
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32.  A produção de cada item industrializado ou agropecuário envolve o consumo de uma quantidade 

imensa de água, da irrigação ao resfriamento de máquinas e à água poluída desprezada no 
processo. Esse volume é chamado de "pegada hídrica". A fabricação de um automóvel deixa, em 
média, uma "pegada" de 400 000 litros de água. 

 
Consumo médio de água por produtos industriais 

Produtos Industriais Necessidade de Água (litros) 

1 kg de açúcar 100 

1 kg de papel 250 

4 pneus de carro 10 000 

1 kg de alumínio  100 000 
Fonte: http://www.pucrs.br/edipucrs/online/planetaagua.pdf 

 
É correto afirmar que:  

a) O volume de água utilizado para fabricar um pneu é igual ao volume de água necessário para 
encher completamente uma piscina olímpica de dimensões: 2 m de profundidade, 50 m de 
comprimento e 25 m de largura.  

b) Para abastecer uma cidade com 100 000 caixas de água de 1 m3 é suficiente o mesmo volume 
de água usado na fabricação de 1kg de alumínio.  

c) Com o volume de água usado para fabricar 1kg de açúcar é possível encher totalmente 4 000 
copos de água. 

d) Quando se fabrica 1kg de papel, o  volume de água utilizado é equivalente a uma quarta parte 
de um metro cúbico de água.  

 
33.  Um tutorial publicado na internet apresenta seguinte título: 

 
Como calcular o consumo de energia do chuveiro elétrico. 

 

O anunciante explica o cálculo do consumo da seguinte forma: 

Um chuveiro de 5400Watts/h é usado em sua potência máxima. Numa determinada casa, o 
aparelho funciona 2hs por dia. A energia elétrica consumida, em um mês, será de 324 Kwh/h. 

 
De acordo com o sistema internacional de unidades (SIU), a publicação deveria apresentar as 
três unidades de medida, corretamente escritas, para a potência, o intervalo de tempo e a 
energia consumida, respectivamente:  

a) 5400watts, 2h e 324 kWh. 
b) 5400Watt, 2h e 324 KW/h. 
c) 5400Watts, 2hs e 324 kWh. 
d) 5400watts, 2hs e 324 KW/h. 

http://www.pucrs.br/edipucrs/online/planetaagua.pdf
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34.  Uma partícula de massa m = 1 grama, eletrizada com carga elétrica q = 4 C, é lançada com 

velocidade v0 = 72 km/h, aproximando-se de uma outra partícula fixa, eletrizada com carga 
elétrica Q = 10 C. A distância inicial entre q e Q é d e no instante em que a velocidade de q 
se anula, a distância entre as partículas é d/3. Considere somente a interação eletrostática 
entre q e Q.  

 
Adote o valor da constante eletrostática no vácuo K = 9.109 N.m2/C. 
 

 

 
 
 
Nessas condições, o valor da distância d é mais próximo de: 
a) 3,6 m 
b) 2,4 m 
c) 1,5 m 
d) 1,2 m 

 
35.  No esquema da figura é apresentado o diagrama de estado do nitrogênio. 

 
 

 
 
 

a) Sob pressão de 5 cmHg e temperatura de 20°C o nitrogênio se encontra no estado 
líquido.   

b) Sob pressão de 20 cmHg e temperatura de -220°C o nitrogênio se encontra no estado 
sólido.  

c) XB é a curva de fusão, que limita as regiões entre o estado sólido e o líquido. 
d) Partindo do estado sólido e aquecendo o nitrogênio, sob pressão inferior a 10 cmHg, ele 

não poderá sofrer sublimação.  
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-mS7da4EEalg/VvxJgA-m2dI/AAAAAAAAGGQ/JqKe4mbPGtQ8A-Ni7x7NhIrXTuvi7Q0uQ/s1600/mvo.png
https://1.bp.blogspot.com/-mJF-l_upqe8/WIeebHzr1nI/AAAAAAAAIAQ/clJ-mx5_uVQ7C5mYGQVyQgbOlx4lybuaQCLcB/s1600/desfiliusterssus.png
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36.  Os gráficos do espaço s em função do tempo t para dois móveis, A e B, que realizam, 
respectivamente, movimento retilíneo uniformemente variado e movimento retilíneo 
uniforme, estão representados abaixo. Os móveis descrevem trajetórias paralelas. 
 

 
 

 
 
 

a) a velocidade escalar de A no instante que cruza com B é igual a 16 m/s. 
b) a velocidade escalar de A é igual à de B no instante t = 4s. 
c) no instante t = 5 s, a posição do móvel A é de S = 48 m.  
d) a aceleração do móvel A é igual a 4m/s2. 

 

 

 

INGLÊS 

 
 
18 July 2018 

Why was Nelson Mandela important? 
 

It's 100 years since Nelson Mandela, one of history's most inspirational figures, was born. He 
became his country's first black president after spending 27 years in jail and is held up as one of 
the greatest leaders the world has ever seen. Mr. Mandela died in 2013, aged 95. Newsround 
explains why he is held in such high regard.  
When Nelson Mandela was a young man, white and black people in South Africa lived separate 
lives under a system called apartheid. White people, who were a small part of the population, 
were in charge of the country. It was illegal for black people to use the same schools, hospitals, 
and even beaches as white people. Conditions in whites-only schools and hospitals were much 
better. 
 
Apartheid 
 
Black people were also denied basic rights — like being allowed to vote in elections. But Nelson 
Mandela believed that everybody should be treated equally. 
Mandela joined a political party called the African National Congress (ANC) and later co-founded 
the ANC Youth League, leading protests against apartheid. 

https://4.bp.blogspot.com/-i0u9VQnzutg/WIZFyLSdPCI/AAAAAAAAH_8/zBQ4xIIVhccCy8fxhtLHRlqxGSU5BhP-QCLcB/s1600/dia11-1.png


24 
 

 
Prison 
 
Sometimes the demonstrations turned violent and in 1964 Mandela was sentenced to life in 
prison on Robben Island. While Mandela was in prison, photos of him were banned and it was 
even illegal to quote him in public. But people from all over the world campaigned for his 
release. Songs were written and big concerts were held in protest. 
 
Freedom 
 
Finally in 1990 the South African President FW de Klerk — a white man — allowed him to go 
free. Mandela had spent 27 years in jail and was greeted as a hero on his release. 
Mandela is famous for promoting a message of forgiveness and equality. Apartheid was 
abolished in 1991, and three years later South Africa held its first elections in which black people, 
as well as white, were allowed to vote.  
 
Presidency & Peace 
 
Nelson Mandela was elected President and set about trying to bring people of different races 
together. 
In 1993 he was awarded the Nobel Peace Prize — the highest honour of its kind — for his work. 
In 1995 South Africa held its first major sports competition, the Rugby World Cup.  
Mandela gave his support to the South African team, made up mostly of white men, which 
helped to unite the country.  
He became one of the world's most popular leaders, with politicians and celebrities queuing up 
to have their photo taken with him. 
Even though Nelson Mandela helped to change South Africa into a fairer place, the country still 
has lots of problems today, including poverty, violent crime and disease. But he'll be 
remembered around the world for his message of peace and unity.  

 
(https://www.bbc.co.uk/newsround/25263229?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/crv6m551

23et/nelsomandela&link_location=live-reporting-story. Acesso em 18/09/2018) 

 
37. O texto trata sobre: 

a) a importância dos 100 anos do nascimento de Nelson Mandela para a manutenção do 
apartheid. 

b) a necessidade de todos os governantes reverenciarem e seguirem os passos de Nelson 
Mandela. 

c) a importância de Nelson Mandela para a África do Sul. 
d) a luta de Mandela para conseguir o Prêmio Nobel da Paz. 

 
38. De acordo com o texto, é incorreto afirmar: 

a) A minoria branca governava o país e os negros não podiam frequentar as mesmas praias, 
escolas e hospitais que os brancos. 

b) Mandela tornou a África do Sul um país mais justo, apesar de ainda continuar com muitos 
problemas. 

c) Enquanto Mandela esteve na prisão, citá-lo publicamente era proibido. 
d) Somente após 27 anos de sua libertação por um presidente negro, Nelson Mandela foi 

aclamado como herói nacional. 
  

https://www.bbc.co.uk/newsround/25263229?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/crv6m55123et/nelson-mandela&link_location=live-reporting-story
https://www.bbc.co.uk/newsround/25263229?intlink_from_url=https://www.bbc.com/news/topics/crv6m55123et/nelson-mandela&link_location=live-reporting-story
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39. Considere o trecho: “Finally in 1990 the South African President FW de Klerk — a white man 

— allowed him to go free”. Colocando o período na voz passiva, teremos: 
a) Finally in 1990 the South African President FW de Klerk — a white man — was allowed him 

to go free. 
b) Finally in 1990 he was allowed to go free by the South African President FW de Klerk — a 

white man. 
c) The South African President FW de Klerk — a white man — finally in 1990 has allowed him 

to go free. 
d) The South African President FW de Klerk — a white man — was allowed him to go free 

finally in 1990. 
 
40. Considerando as informações do texto sobre o regime chamado “apartheid”, é incorreto 

afirmar: 
a) Brancos e negros viviam em certa harmonia, apesar das dificuldades econômicas. 
b) Direitos básicos eram negados à maioria negra da população. 
c) Mandela liderou protestos contra o apartheid. 
d) Os negros, apesar de serem a maioria da população sul-africana, não governavam o país. 
 
 
 

ESPANHOL 

37.  Assinale a alternativa que tem o mesmo sentido da frase em negrito:  
 
En la cabina de Multimedios 106-Radio Urbana, Claudia Arteaga conductora del programa 
“Opinión” recibió a las 08h00 del jueves 23 de agosto de 2012 a nuestro instructor invitado 
a través del Centro de Educación Continua CEC-EPN, quien impartirá el Ciclo de talleres 
“HACIA UNA CULTURA DE PAZ”. 

 
Disponível em: <https://www.epn.edu.ec/construyendo-la-paz-con-peter-newton-2/>  Acesso em: 27 set. 2018. 

 
a) Alrededor de una cultura de paz. 
b) Cerca de una cultura de paz. 
c)  En dirección a una cultura de paz. 
d) Dentro de una cultura de paz. 

 
38.  Assinale a alternativa errada em relação ao texto abaixo: 

 
El martes, en un discurso en un estadio de Johannesburgo ante 15.000 personas, en el punto 
culminante de las celebraciones en homenaje a "Madiba", el exmandatario norteamericano, 
Barack Obama, recordó "la ola de esperanza que se apoderó del mundo" tras la liberación de 
Mandela el 2 de febrero de 1990, después de estar 27 años recluido. 

 
Disponível em: <http://www.perfil.com/noticias/internacional/a-cien-anos-del-nacimiento-de-nelson-mandela-su-

legado-en-fotos.phtml> Acesso em: 14 set. 2018. 

 
a) “Madiba” é o apelido de Mandela. 
b) Obama lembrou-se da onda de esperança que tomou conta do mundo quando Mandela 

foi libertado.  
c) O discurso no estádio de Joanesburgo foi numa terça-feira. 
d) Obama libertou Mandela em 1990. 
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39.  Assinale a alternativa que melhor traduz os termos em negrito: 

 
Este miércoles se cumplen 100 años del nacimiento de Nelson Mandela y Sudáfrica lo celebra 
con eventos de todo tipo: conciertos, exposiciones, homenajes en escuelas, conferencias en 
universidades, campañas de recogida de mantas, construcción de casas para los pobres, 
entre otros. Todo con el fin de rendir homenaje al líder que inspiró al mundo y que hoy 
hubiera cumplido su centésimo cumpleaños. 

 
Disponível em: <http://www.rtve.es/noticias/20180718/sudafrica-mundo-celebran-100-anos-del-nacimiento-

mandela/1766483.shtml> Acesso em: 14 set. 2018. 
 

a) terça-feira – concertos – conferências – agasalhos  
b) quarta-feira – shows – palestras – cobertores  
c) segunda-feira – shows – entrevistas – cobertas  
d) quinta-feira – concertos – coletivas – mantas  

 
40.  Assinale a alternativa que completa corretamente o texto abaixo: 

Nelson Mandela estudió abogacía, fue activista político ___ filántropo, militante del 
Congreso Nacional africano, lideró los movimientos contra el 'apartheid' ___ tras una larga 
___ inspiradora lucha en la cárcel de la que salió en 1990, recibió el Nobel de la Paz en 1993 
___ presidió en 1994 el ___ gobierno que ponía fin al régimen racista sudafricano. 

 
Disponível em: <http://www.rtve.es/noticias/20180718/sudafrica-mundo-celebran-100-anos-del-nacimiento-

mandela/1766483.shtml> Acesso em: 14 set. 2018. 
 

a) y – y – e – y – primer  
b) y – e – e – y – primero 
c) e – y – e – y – primer 
d) y – y – y – y – primero 
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Boa prova! 

Sucesso! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


