Processo Seletivo Nacional 2015
Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP)
Orientações Gerais
1) Confira seu material do exame:
a) Caderno de Questões (com 50 questões);
b) Folha de Redação;
c) Ficha de Respostas para leitora óptica;
2) Verifique se a identificação na Folha de Redação e na Ficha de Respostas corresponde ao seu
número de inscrição.
3) Se desejar, utilize as folhas em branco do Caderno de Questões para rascunho da Redação.
4) Assine a Lista de Comparecimento. Ela será passada aos candidatos, durante o exame, pelo Fiscal de
Sala.
5) MUITO CUIDADO no preenchimento da Ficha de Respostas:
a) Preencha TOTALMENTE o campo correspondente à letra da resposta até cobri‐la
completamente, conforme instruções encontradas na própria Ficha. Utilize somente caneta
preta ou azul de ponta grossa;
NUNCA coloque apenas um X ou um TRAÇO sobre a resposta;
NÃO PREENCHA FORA DO CAMPO MARCADO PARA A LETRA;
b) Qualquer rasura anulará a questão;
c) Qualquer questão, em que seja assinalada MAIS DE UMA ALTERNATIVA, será considerada nula;
d) Questões sem opção assinalada serão consideradas nulas.
Importante: Não há substituição de Ficha de Respostas ou de Folha de Redação rasuradas.
6) A duração do exame é de 4h (das 14h às 18h – horário de Brasília).
7) Aguarde o sinal para o início do exame.
8) Os candidatos somente poderão ausentar‐se da sala após 1 hora do início do exame.
9) Os dois últimos candidatos somente poderão deixar a sala juntos.
10) Ao concluir o exame, confira o Cartão de Respostas e entregue‐o juntamente com a Folha de
Redação. Não devolva o Caderno de Questões.

CANDIDATOS AO CURSO DE TEOLOGIA – ATENÇÃO!!!
O exame do livro Nisto Cremos (10h‐Horário de Brasília) e a Entrevista (14h‐Horário de Brasília)
acontecerão no dia 23/11, presencialmente, apenas no UNASP Campus Engenheiro Coelho, para os
candidatos classificados na primeira etapa.
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Redação
Observações:
Leia as duas propostas e escolha uma delas;
Assinale, na folha apropriada, o tema escolhido;
Lembre‐se de que a produção de seu texto dissertativo argumentativo requer o uso da língua escrita culta e
que dissertar é expor ideias de modo claro e coerente. Portanto, suas conclusões devem decorrer da
argumentação que você tiver apresentado;
Seu texto deverá ter, pelo menos, quinze linhas escritas e não deve ultrapassar as linhas da folha de redação;
Você poderá usar, para rascunho, as folhas em branco do Caderno de Questões, que não será recolhido;
Passe a limpo sua redação na folha própria, que tem sua identificação. Use caneta azul ou preta;
Dê um título ao seu texto.

PROPOSTA A: Gentileza e Simpatia
Redija uma dissertação, desenvolvendo um tema comum aos textos abaixo. Use a folha de rascunhos e
escreva a versão final com caneta, procurando não ultrapassar o número de linhas estipulado.
Texto 1
Há, nas sociedades contemporâneas em geral, um abandono das formas de boa convivência. É como se a
gentileza tivesse sido banida dos arranjos sociais. Basta observar as pessoas no trânsito: é uma guerra
constante entre motoristas, pedestres e autoridades fiscalizadoras. Nas trocas comerciais, é semelhante:
quando é que somos bem tratados? E em repartições públicas? Parece que toda vez temos que implorar
por bom atendimento. Isso é um reflexo da perda de algo fundamental para o bom andamento de uma
sociedade: a necessidade da gentileza, do cuidado e da atenção com o outro.
Tiago Boldariniy
Texto 2
O que é ser gentil e simpático pra você? Qual a importância da gentileza e da simpatia na sociedade?
Gentileza e simpatia ainda existem? Como?
Pergunta postada no YahooBrasil‐Respostas, acesso em 09/2010 (adaptado)

PROPOSTA B: Fofoca
Texto 1

A fofoca tem muitas caras. Uma delas consiste em espalharmos o que não é verdade, o que é apenas um
boato; outra, em passarmos adiante a verdade a nós confiada de modo confidencial. (...) Podemos fugir
de ambas as situações. Quando recortamos a verdade contada em sigilo e a colamos em outra moldura,
em outro contexto, furtamos da verdade suas condições de produção originais e o que era um ato de
confissão e de grandeza pode se transformar numa arma de acusação e depreciação. Já não é mais a
verdade.
O educador e a fofoca virtual, J C Perez
Texto 2

Caros leitores, a fofoca não tem compaixão. Ou melhor, os fofoqueiros não têm piedade. Eles têm é
inveja. E ela não deixa espaço à razão, à compaixão pelo outro. A fofoca mobiliza forças irracionais,
geralmente está acompanhada pela infelicidade, pela raiva ou angústia. Se eu não estou feliz, a culpa é
do outro, pensa o fofoqueiro. Os indivíduos tomados pela fofoca ou inveja, perturbam a vida e o
trabalho dos colegas. Difamam, bisbilhotam outras pessoas. Paradoxalmente, têm medo da
responsabilidade e da liberdade.
Luciana Andrade
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Conhecimentos Gerais e Atualidades
1. Muitos dos recursos tradicionais para a geração de energia não devem estar mais disponíveis no futuro e
geram muita poluição. Por essas razões, tem se buscado fontes energéticas alternativas. Assinale a alternativa
que apresente fontes renováveis de energia utilizadas no Brasil:
a) Sol, água e carvão.
b) Vento, água e petróleo.
c) Sol, vento e água.
d) Petróleo, carvão e sol.
e) Cana de açúcar, petróleo e água.
2. Assinale a alternativa que contém os países que compõem o BRIC:
a) Brasil, Rússia, Índia e Canadá.

b) Bélgica, Rússia, Itália, China.
c) Brasil, Rússia, Índia e China.
d) Bulgária, Romênia, Inglaterra e Coréia do Sul.
e) Birmânia, Reino Unido, Irlanda e Chile.
3. A internet foi criada nos Estados Unidos, no período da Guerra Fria, para auxiliar as atividades militares do
país. Com o passar dos anos a possibilidade de uso dessa rede de computadores foi ampliada. A indexação de
conteúdos e a criação da World Wide Web (WWW), que popularizou a internet, é muito mais recente que a
criação da rede em si e foi desenvolvida pelo seguinte pesquisador:
a) Bill Gates.
b) Mark Zuckerberg.
c) Tim Berners‐Lee.
d) Steve Jobs.
e) Larry Page.
4. Todas as alternativas apresentam características da China atual, exceto:

a) A China permanece oficialmente socialista, e o Partido Comunista continua a exercer o controle
do poder no país.
b) A propriedade do Estado continua marcante, apesar da expansão dos setores cooperativista e
privado.
c) Os ramos vitais da indústria, os bancos, as ferrovias, as telecomunicações e o setor energético
continuam sendo controlados pelo Estado.
d) O setor agrícola permanece intocável e não foi afetado pelas medidas de modernização da
economia de mercado.
e) O sistema econômico continua planificado e centralizado, embora este último aspecto tenda a
ser descaracterizado.
5. Assinale a alternativa que aponta respectivamente o deputado que denunciou o que ficou
conhecido como “escândalo do Mensalão” e o político acusado de chefiar o esquema:
a) Roberto Jefferson / José Dirceu.
b) José Dirceu / Luiz Inácio Lula da Silva.
c) José Genoíno / Roberto Jefferson.
d) Roberto Jefferson / Delúbio Soares.
e) Marcos Valério / Roberto Jefferson.
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6. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a sequência de modalidades em uma prova olímpica de

triatlo:
a)
b)
c)
d)
e)

1.5 km de natação, 10 km de corrida e 40 km de bicicleta.
1.5 km de natação, 40 km de bicicleta e 10 km de corrida.
40 km de bicicleta, 1.5 km de natação e 10 km de corrida.
40 km de bicicleta, 10 km de corrida e 1.5 km de natação.
10 km de corrida, 40 km de bicicleta e 1.5 km de natação.

7. Os Smartphones, ou celulares inteligentes, são caracterizados por utilizarem sistemas operacionais

semelhantes aos dos computadores pessoais. Assinale a alternativa em que todas as opções
correspondam a sistemas operacionais utilizados por Smartphones.
a) Symbian, Motorola, Linux.
b) Internet Explorer, Firefox, Samsung.
c) Tizen, Apple, Haweii.
d) Android, iOS, Blackberry.
e) Ubuntu, Windows Phone, Sony.
8. Qual das alternativas abaixo não corresponde a uma política econômica tipicamente de direita?

a) Transferência direta de renda para classes desfavorecidas.
b) Redução de controles sobre produção e consumo de mercadorias.
c) Eliminação de barreiras ao mercado de capitais.
d) Incentivo à entrada de investimento estrangeiro.
e) Redução generalizada de impostos.
9. Assinale a alternativa que apresenta quem venceu o Nobel de Literatura de 2013:
a) Mario Vargas Llosa (Peru).
b) Alice Munro (Canadá).
c) Herta Müller (Alemanha).
d) Doris Lessing (Reino Unido).
e) Mo Yan (China).
10. Assinale a afirmação incorreta em relação à Guerra Fria:
a) A Guerra Fria foi um confronto nuclear direto entre os Estados Unidos e a União Soviética.
b) Os países latino‐americanos foram diretamente afetados por esse confronto ideológico, com a

implantação de ditaduras militares, cuja finalidade era evitar a expansão do comunismo nesses
países.
c) A queda do Muro de Berlim, em 1989, deu início à reunificação da Alemanha, o que é
considerado como o principal marco do fim da Guerra Fria.
d) Em países do Terceiro Mundo, guerras, violações dos direitos humanos através de torturas e
mortes, além do cerceamento de liberdades, foram justificadas em nome da democracia e do
combate ao comunismo.
e) Países como a Coreia e o Vietnã tiveram seus territórios divididos por sangrentas guerras que
separaram capitalistas e comunistas, alinhados respectivamente à ex‐União Soviética e aos
Estados Unidos.
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Fundamentos Bíblico‐Cristãos
11. A cidade onde Jesus nasceu foi:
a) Nazaré.
b) Jerusalém.
c) Belém.
d) Caná.
e) Cafarnaum.
12. Jesus foi a um banquete na casa de Levi Mateus, onde estavam “publicanos e pecadores”, ou seja, pessoas
discriminadas. Com esse gesto Ele demonstrou que:
a) Todas as pessoas são aceitas por Deus, independentemente de sua classe social.
b) Não importa o tipo de amigos que temos, pois eles não podem nos influenciar para o mal.
c) Não importa o tipo de lugar que frequentamos, pois Deus está em todo lugar.
d) O importante é ser amigo de todos, sem se preocupar com o estilo de vida deles.
e) Deve‐se aceitar convites para banquetes sem se importar onde eles acontecerão. O importante

é ser cortês com que convidou.
13. Com a parábola do semeador, Jesus não quis ensinar que:
a) Quem ouve a mensagem do Evangelho tem a opção de aceitá‐lo ou rejeitá‐lo.
b) Muitos que aceitam a mensagem do Evangelho acabam deixando de crer nele por causa das

provações.
c) Os cuidados com as riquezas terrenas podem levar alguém a perder sua fé em Deus.
d) Sempre haverá pessoas que aceitarão a pregação do Evangelho, mesmo que a maioria o rejeite.
e) A boa notícia é que, mesmo que alguns rejeitem a mensagem do Evangelho, a maioria sempre

acabará por aceitá‐lo.
14. Jesus contou a parábola do Bom Samaritano. A lição que o Mestre queria ensinar é:
a) Próximo é aquele que faz o bem, especialmente aos amigos.
b) Ajudar alguém é mais importante do que o envolvimento com os ritos do culto.
c) Os ritos do culto são mais importantes do que o envolvimento com os sofredores.
d) Próximo é aquele que faz o bem, mas não aos inimigos.
e) É perigoso andar sozinho em uma estrada deserta.
15. Jesus, ao curar um paralítico em Cafarnaum, disse a ele: “Filho, os teus pecados estão perdoados”.

Com isso Ele não queria dizer que:
a) A cura espiritual é mais importante que a cura física.
b) O perdão dos pecados é importante, porém mais importante é a cura física.
c) A doença do paralítico tinha como causa principal sua vida de pecados.
d) Ele, Jesus, tem autoridade para perdoar pecados. Ao fazer isso, Ele mostra que é divino.
e) Ele, Jesus, tem poder tanto para perdoar pecados quanto para curar fisicamente.
16. Jesus nasceu em Belém, nos dias do imperador César Augusto. O fato de Ele ter nascido nesse

mundo mostra que:
a) Ele não pode ser eterno, pois teve um nascimento.
b) Como qualquer outra criança, Ele teve um pai biológico, chamado José.
c) Como Deus, o Pai, não pode tocar a matéria, Ele fez isso na pessoa de Deus, o Filho.
d) Ele é um semideus, meio humano e meio divino.
e) Deus pode se fazer carne e morar entre os humanos.
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17. Ao afirmar que “nem só de pão viverá o homem”, Jesus não queria dizer que:
a) Alimentar o físico é importante, mas alimentar a espiritualidade é ainda mais importante.
b) Os seguidores de Cristo devem valorizar mais as coisas celestiais.
c) O cristão deve se alimentar também de outros tipos de alimento, tais como frutas e verduras.
d) Alguém pode se alimentar espiritualmente lendo a Palavra de Deus.
e) Ser privado do alimento físico é ruim; ser privado do alimento espiritual é pior.
18. Jesus, na festa de casamento em Caná, disse à mãe dele: “Mulher, que tenho eu contigo? Ainda

não é chegada a minha hora” (Jo 2:4). Esse incidente não mostra que:
a) Ele foi extremamente desrespeitoso para com sua mãe, chamando de “Mulher”.
b) Ele não foi desrespeitoso, pois, em seus dias, “Mulher” era um título de respeito quando dito a
uma senhora.
c) Jesus não queria que sua família interferisse em seu trabalho.
d) Jesus queria dizer à mãe dele que Ele estava no controle da situação.
e) Jesus queria tranquilizar a mãe dele, dizendo‐lhe que agiria no momento apropriado.
19. Jesus disse a Nicodemos que este precisava “nascer de novo” (João 3:3). A expressão “nascer de
novo” significa:
a) Nascer literalmente, voltando ao ventre da mãe.
b) Fazer um esforço para ser sempre correto em relação aos outros.
c) Praticar boas ações, pois elas atraem o favor de Deus.
d) Fazer uma promessa a Deus no sentido de nunca mais fazer nada errado.
e) Ser renovado interiormente pela atuação do Espírito Santo na vida.
20. No episódio da cura de um cego de nascença, Jesus disse a respeito do cego: “Nem ele pecou, nem

seus pais; mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus” (João 9:3). Isso não mostra que:
a) As pessoas, nos dias de Cristo, acreditavam no castigo divino como punição pelo pecado
cometido.
b) Jesus defendeu o cego, pois todos pensavam que ele era um grande pecador e merecia o castigo
da cegueira.
c) Jesus defendeu a família do cego, pois todos pensavam que os pecados da família dele eram a
causa da cegueira.
d) Jesus quis deixar claro que, nem sempre, o sofrimento é resultado direto do castigo divino.
e) As pessoas, nos dias de Cristo, não acreditavam no castigo divino como punição pelo pecado
cometido.
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Língua Estrangeira ‐ Inglês

Disponível em: Inglês Doorway, Volume único, pg. 385. Ed. FTD, 2004

21. No cartum anterior, o humor está no fato:
a) de o sargento não entender nada sobre computadores.
b) da mensagem apresentada pelo computador ao sargento.
c) de o sargento ter comprado um computador muito avançado.
d) de que as mudanças na área da tecnologia são muito rápidas.
e) de o sargento ter pedido ao seu subordinado como ligar o computador.
22. Na tira anterior, há o uso de dois verbos no passado o got e o bought. Os verbos que os representam no
infinitivo são:
a) to give e to buyied.
b) to gotten e to buyies.
c) to gets e to buys.
d) to gave e to be.
e) to get e to buy.
FUELS FOR THE CARS OF TOMORROW
Driving is a dirty business. We add more pollution to our environment by running our internal combustion engines
than we do with any other single activity. Auto exhaust, even "clean" exhaust, contributes about a quarter of all the
carbon dioxide discharged into the air above the United States, as well as almost all of the carbon monoxide in and
above our cities. The benzene that's in our gasoline is a known carcinogen, a cancer‐causing agent. The
Environmental Protection Agency, a division of the federal government, estimates that auto exhaust produces
about 1,800 cancers annually. Next time you fill your tank, look for a note on the gas dispenser telling you that
"Long term exposure to vapors has caused cancer in some laboratory animals."
It seems clear that improving the health of our environment (and ourselves) requires, among other things,
decreasing tailpipe emissions. This can take several forms. Auto manufacturers can design and produce cars that
are more fuel‐efficient than those now on the roads, and therefore simply use less gasoline. In addition, gasoline
manufacturers can formulate cleaner‐burning gasolines. Adding the oxygenates can lower carbon monoxide
emissions, but it won't decrease carbon dioxide emissions and it might increase other forms of pollution. Another
route would be to abandon the hydrocarbons of gasoline entirely. The four most promising alternatives are:
electricity, ethanol, methanol and natural gas.
In any case, we will have choices before us, both as individuals and as a society. Whatever fuel or combination of
fuels we do choose, it will be chemistry, in one form or another, that delivers the energy. Making the choices
intelligently will require an understanding of the chemistry that lies behind them.
(SNYDER, Carl H. The Extraordinary Chemistry of Ordinary Things. John Wiley & Sons, Inc, 1995. p. 218-21.)

UNASP - Processo Seletivo Nacional 2015

Comitê de Processo Seletivo (COSEL)

p. 8
23. Assinale a opção que apresenta uma informação que consta no primeiro parágrafo do texto anterior:
a) Todos os animais de laboratório que foram expostos por muito tempo a gases desenvolveram câncer.
b) Um conhecido carcinógeno é encontrado no benzeno, elemento constituinte da gasolina.
c) Cerca de 1.800 casos de câncer foram comprovados pela inalação de monóxido de carbono.
d) A Agência de Proteção Ambiental é um órgão do governo americano para os estados onde há maior fluxo
de carros.
e) A benzina existente na gasolina causa câncer em agentes ambientais.
24. No segundo parágrafo do texto anterior são apresentadas sugestões para diminuir as emissões de gases
pelos escapamentos dos carros. Dentre essas sugestões, a que foi mencionada no texto é:
a)
b)
c)
d)
e)

Substituir os carros em circulação que mais poluem o meio ambiente.
Melhoria no design e na produção de carros, de forma a reduzir o consumo de gasolina dentro da cidade.
Melhoria na produção da gasolina, tornando‐a mais potente e menos poluente.
Colocar um aditivo na gasolina para reduzir o monóxido de carbono, embora isso possa criar outras formas
de poluição.
Usar outras possíveis alternativas para acabar com a poluição: energia solar, etanol, metanol ou gás
natural.

25. De acordo com o último parágrafo do texto anterior, com relação à geração de energia para os carros,
podemos inferir que:
a) seja qual for o combustível ou a combinação que fizermos, sempre dependeremos da química.
b) toda e qualquer escolha de combustível feita anteriormente deve ser mudada.
c) devemos compreender melhor os processos químicos envolvidos na produção de combustíveis no passado
para melhorar a produção no futuro.
d) a química em breve poderá mudar de modo definitivo a produção de gasolina e seus poluentes, basta
fazermos a escolha certa.
e) por meio da química envolvida na produção de combustível teremos um meio‐ambiente mais limpo e
saudável.
26. Assinale a opção que contém uma expressão equivalente ao trecho sublinhado na frase: “Had they been born
in 2004, they could ...” e que, portanto, poderia vir a substituí‐la:
a)
b)
c)
d)
e)

They had been born...
As they had been born...
If they had been born...
When they had been born...
Wherever had they been born...

27. Considere as seguintes frases:
(i) Like a bridge over troubled water.
(ii) I feel like a rolling stone.
(iii) I feel like a bird flying in the sky.
A palavra like, presente nas frases, corresponde
a) a uma conjunção consecutiva.
b) a um verbo no modo imperativo.
c) a uma comparação a algo subsequente.
d) ao verbo to like, porém na forma base dele.
e) a uma comparação perfeita entre dois elementos.
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28. Escolha a alternativa que completa, correta e adequadamente, os espaços em branco do texto a seguir:
August 19 is Earth Overshoot Day 2014, _________ the date when humanity has __________ nature’s budget for
the year. For the rest of the year, we will maintain our ecological deficit by __________ down local resource
stocks and accumulating carbon dioxide in the atmosphere. We will be _______ in overshoot.
Disponível em: http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day/ Acesso em 23/09/2014.

a)
b)
c)
d)
e)

marking, exhausted, drawing, operating.
mark, exhausted, drawn, operating.
marked, exhausting, drawn, operate.
marked, exhausted, drawing, operating.
marking, exhausting, drawing, operated.

29. Assinale a opção que corresponde ao Reported Speech do seguinte fragmento: John Kennedy said to his
countrymen, “If we open a quarrel between the present and the past, we will be in danger of losing our future.”
Disponível em: http://www.jfklibrary.org/Research/Research‐Aids/Ready‐Reference/JFK‐quotations.aspx
Acesso em 23/09/2014 – Adaptado.

John Kennedy told his countrymen that:
a) if they open a quarrel between the present and the past, they would be in danger of losing their future.
b) if they are opening a quarrel between the present and the past, they would have been in danger of losing
their future.
c) if they opened a quarrel between the present and the past, they would be in danger of losing theirs future.
d) if they opened a quarrel between the present and the past, they would be in danger of losing their future.
e) if they had opened a quarrel between the present and the past, they will be in danger of losing their
future.

ENGLAND
England is a green country , of fields and wooded hills; and England is a black country, of factories and mills. In its
big and busy cities of concrete, brick and steel, it is hard to know people, and what they think and feel.
(REMBOWSKA, Dilys. Sound, Sense and Rhythm. Longmans, Green and Co, 1967, p.7)

30. De acordo com o texto anterior, a autora:
a)
b)
c)
d)
e)

mostra uma visão negativa da Inglaterra.
demonstra uma preocupação pelo povo britânico.
descreve a geografia e a indústria do povo da Inglaterra.
cita aspectos geográficos, industriais, e sociológicos da Grã‐Bretanha.
menciona que é difícil para os britânicos viverem em um lugar tão agitado.
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Língua Portuguesa
31. Observe este fragmento textual:
Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A
neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para
arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira.
COLASANTI, Marina. A moça tecelã. In: Doze reis e a moça no labirinto do vento.
Rio de Janeiro: Nórdica, 1982. p. 15‐16.

As figuras de sintaxe ou de construção que marcam o texto são:
a)
b)
c)
d)
e)

elipse e zeugma.
polissíndeto e assíndeto.
pleonasmo e anáfora.
iteração e silepse.
anacoluto e hipérbato.

32. Assinale a opção que completa corretamente a seguinte frase:
“Seguem _______________ as cópias e nelas há _______________ letras __________ apagadas.”
a)
b)
c)
d)
e)

anexas / bastantes / meio
anexas / bastante / meias
anexo / bastantes / meio
anexo / bastante / meias
anexas / bastantes / meia

33. Em “ajeitou‐lhe as cobertas”, o pronome lhe exerce a mesma função que em:
a)
b)
c)
d)
e)

Cada vez que lhe negavam uma resposta, ele meneava a cabeça em sinal de discordância.
O irmão dizia‐lhe que era coisa séria.
Olhava para o namorado que lhe dava as costas.
A luz sempre lhe afugentava o sono.
Vinha‐lhe, então, euforia e vontade de sair correndo.

34. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da seguinte frase:
“O controle biológico de pragas, __________ o texto faz referência, é certamente o mais eficiente e
adequado recurso __________ os lavradores dispõem para proteger a lavoura sem prejudicar o solo.”
a)
b)
c)
d)
e)

do qual / com que
de que / que
que / o qual
a que / de que
ao qual / cujos
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35. A Semana da Arte Moderna (1922), expressão de um movimento cultural que atingiu todas as
nossas manifestações artísticas, surgiu de uma rejeição ao chamado colonialismo mental e pregava
maior fidelidade à realidade brasileira, valorizando sobretudo o regionalismo. Com isso, pode‐se dizer
que:
a)
b)
c)
d)
e)

o romance regional assumiu características de exaltação, retratando os aspectos românticos da
vida sertaneja.
a escultura e a pintura tiveram seu apogeu com a valorização dos modelos clássicos.
o movimento redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais e reinterpretando nossa
realidade.
os modelos arquitetônicos do período buscaram sua inspiração na tradição do barroco
português.
a preocupação dominante dos autores foi com retratar os males da colonização.

36. “Umas tantas cidades moribundas arrastavam um viver decrépito, gasto em chorar mesquinhez de

hoje as saudosas grandezas de dantes.”
Assim Monteiro Lobato, em Cidades Mortas, se refere às cidades decadentes depois da queda do café,
fatos que ocorreram:
a) em várias cidades do interior paulista, com a crise da superprodução de 1930.
b) na baixada fluminense, ainda no Império, com a decadência da primeira fase da economia

cafeeira.
c) no oeste do estado, quando entraram em decadência as cidades da Alta Paulista.
d) na década de 1920, afetando as cidades de zona Bragantina e do Sul de Minas, com grande

queda dos preços do café.
e) no vale do Paraíba, no começo do século passado, com o esgotamento dos solos cultivados.
37. Assinale a frase gramaticalmente correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Não sei por que discutimos.
Ela não veio por que estava doente.
Mas porque você não veio ontem?
Não respondi porquê não sabia a resposta.
Eis o porque da minha preocupação.

38. “É da história do mundo que as elites nunca introduziram mudanças que favorecessem a sociedade
como um todo. Estaríamos nos enganando se achássemos que essas lideranças empresariais teriam
motivação para fazer a distribuição de rendas que uma nação equilibrada precisa ter.”
O vocábulo “que” está destacado em quatro ocorrências no período acima. Assinale a opção que
registra, respectivamente, a classificação correta em cada caso:
a)
b)
c)
d)
e)

conjunção integrante / pronome relativo / conjunção integrante / pronome relativo.
pronome relativo / conjunção integrante / pronome relativo / conjunção integrante.
conjunção integrante / pronome relativo / conjunção integrante / conjunção integrante.
conjunção integrante / pronome relativo / pronome relativo / conjunção integrante.
pronome relativo / conjunção integrante / conjunção integrante / pronome relativo.
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39. Nas opções abaixo, o elemento verbal destacado faz parte de um predicado verbal, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

“Quando as pessoas chegavam, os donos da casa estavam à porta, à espera.”
“O café era servido à chegada e quase no fim.”
“Ficavam um pouco em pé, costurando uns rabos de assuntos.”
“Não que fosse praxe. Simplesmente costume.”
Mas se os donos ali não estivessem, as conversas começavam na sala.

40. Levando em consideração a tirinha anterior, assinale a opção que não representa a realidade do
texto:
a)
b)
c)
d)
e)

Quanto ao gênero textual, trata‐se de uma história em quadrinhos, cujas características estáveis
incluem linguagem verbo‐visual.
Predomina o tipo textual narrativo.
Predominam as sequências argumentativas.
A sequência textual, pelo contexto da tirinha, pode ser classificada como injuntiva.
O foco do texto está voltado para o locutor, e a formulação da pergunta é uma forma atenuada
de um imperativo.
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Matemática

41. Levando em conta o valor citado acima, um pai planeja fazer uma aplicação que rende juros simples para seu
filho assim que ele nasce. Ao completar 18 anos a quantia de U$ 100.000,00 foi alcançada, desse montante
verificou‐se um juro de U$ 56.800,00 no período. O valor depositado mensalmente pelo pai foi de:
a) U$ 150,00
b) U$ 200,00
c) U$ 250,00
d) U$ 275,00
e) U$ 300,00
42. De acordo com o gráfico a seguir, qual a moda da quantidade de gols feitos pelos artilheiros nas

copas do mundo:

Quantidade de Gols dos Artilheiros
das Copas do Mundo
14
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6
4
2

a) 13

b) 6,6

c) 6

d) 4
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0

e) 7,5

43. Uma empreiteira está levantando torres de 30 andares que formarão um condomínio de luxo. Possuem 12
funcionários que constroem um andar por dia. Entretanto, houve imprevistos e o cronograma está atrasado e,
por isso, necessitam construir a próxima torre em 10 dias. Quantos funcionários precisam contratar para erguer
esse prédio?
a)
b)
c)
d)
e)

36
24
12
6
0
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44. A placa de identificação de veículos no Brasil teve seu início em 1901, porém com um padrão
diferente do atual. Até então as placas possuíam apenas duas opções de letras (A para aluguel e P para
particular) e a parte numérica variava de um a cinco dígitos. Hoje as placas seguem o modelo abaixo,
com três letras de A a Z e quatro números de 0 a 9.

Tendo em vista o modelo atual, se na cidade de São José dos Pinhais as três letras são fixas, a
probabilidade de um indivíduo dessa cidade de obter, aleatoriamente, a placa acima, é de:
a)
b)
c)
d)
e)

1%
0,1
0,0001%
0,001%
0,01%

45. Chutando uma bola para cima, notou‐se que ela descrevia a função quadrática h(x) = 8x‐4x² , onde

h é a altura em metros e x o tempo em segundos depois do lançamento. Qual será a altura máxima
atingida pela bola?
a)
b)
c)
d)
e)

2m
4m
5m
10m
15m

46. Anagrama é um rearranjo das letras de uma determinada palavra, não necessariamente formando
palavras conhecidas em nosso ou qualquer idioma. O número de anagramas diferentes formados a
partir da palavra ARARA, é:
a)
b)
c)
d)
e)

120
90
50
25
10
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47. Um colégio promoveu times de 3 modalidades (futsal, basquete e vôlei), para representar a escola
em uma competição regional. Dos 350 alunos que cursavam o ensino médio, 230 se inscreveram para
a seletiva de futsal, 180 para a de basquete e 120 para a de vôlei. Sabendo que 50 alunos se
inscreveram nas três modalidades, 40 alunos apenas em futsal e basquete, 30 apenas em futsal e vôlei
e 20 em basquete e vôlei, qual o número de alunos que não se inscreveram em nenhuma seletiva:
a)
b)
c)
d)
e)

0 alunos
5 alunos
8 alunos
10 alunos
15 alunos

48. Se log 2 = 0,3 , log 3 = 0,5 e log 5 = 0,7, calcule log 30:
a)
b)
c)
d)
e)

1,05
1,15
1,7
1,25
1,5

49. Os carros de fórmula 1 atuais podem atingir a velocidade de 100m/s. Sabendo que o diâmetro de

seu pneu é de 65/100 metros, aproximadamente quantas voltas ele dará a cada segundo? (usar π =
16/5).
a)
b)
c)
d)
e)

27 voltas
55 voltas
120 voltas
48 voltas
87 voltas

50. “População mundial deve atingir 9,6 bilhões em 2050”, diz novo relatório da ONU

A população mundial de 7,2 bilhões de pessoas chegará a 9,6 bilhões em 2050, apontou um relatório
da ONU divulgado nesta quinta‐feira (13). Ele prevê que o crescimento será principalmente nos países
em desenvolvimento.
Disponível em: http://www.onu.org.br/populacao‐mundial‐deve‐atingir‐96‐bilhoes‐em‐2050‐diz‐novo‐relatorio‐da‐onu/
Reportagem de 13 de junho de 2013

No ano de 1798, Malthus publicou o Ensaio sobre a População e nele apresentou sua teoria
demográfica, baseada em dois argumentos principais:
(i) As guerras, epidemias e desastres naturais atuariam como controladores do crescimento
populacional. Se caso eles não existissem, a população tenderia a duplicar a cada 25 anos. Seu
crescimento obedeceria a uma progressão geométrica (2, 4, 8, 16, 32, 64...) ininterruptamente.
(ii) Já a produção de alimentos cresceria em progressão aritimética (2, 4, 6, 8, 10...) e sua produção
seria limitada em função dos limites territoriais dos continentes.
Respeitando a Teoria de Malthus, se em uma determinada cidade a produção agrícola em 2014
estivesse em 242 mil sacos de arroz com uma razão aumento de 2 mil sacos por ano e a população
fosse de 2 mil habitantes com razão de crescimento 2, em 7 anos ambos teriam o mesmo valor, sendo
esse:
a)

250

b) 252

c) 254
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Rascunho
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