PROCESSO SELETIVO NACIONAL 2018
ORIENTAÇÕES GERAIS
1) Confira seu material do exame:
a) Caderno de Questões (com 10 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.
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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 norma culta da língua
portuguesa 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 1: Há Limites para a Liberdade de Expressão?
A revista humorística francesa, Charlie Hebdo, sofreu um atentado em 07 janeiro de 2015, após
publicar uma charge satírica sobre o profeta Maomé; nesse episódio 12 pessoas foram vitimadas. Anos
antes, em 2007, o semanário teve que ir ao tribunal, onde foi absolvido do crime de injúria com base
religiosa por ter publicado outras polêmicas charges do mesmo tema.
No mês de setembro, deste ano, o Santander Cultural, situado em Porto Alegre, no Rio Grande
do Sul, cancelou a exposição Queermuseu – Cartografias da Diferença na Arte Brasileira. A decisão da
instituição foi uma resposta à onda de protestos que ocorreu nas redes sociais. De um lado, pessoas e
grupos organizados consideraram a mostra ofensiva, do outro, artistas ergueram a bandeira da
liberdade total de expressão.
Esses episódios reacenderam a questão: vale tudo em nome da liberdade de expressão? As
opiniões se dividem entre a defesa incondicional ao direito de se expressar e o limite que deve ser
imposto, seja na arte, na imprensa ou até na vida pessoal. Leia os textos abaixo e depois desenvolva
um texto dissertativo- argumentativo que responda a essa questão.
Texto I
“Ao criticar as publicações do Charlie Hebdo, não foram poucos os que seguiram na linha de
culpabilizar as vítimas por sua própria morte. “Quem mesmo puxou o gatilho? “questionaram”.
Mônica Mourão e Bia Barbosa - (https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/o-atentado-contra-o-charlie-hebdo-e-a-regulacao-damidia, acesso em 10/10/2017

Texto II
“[...] não é equivocado afirmar que inúmeras capas do Charlie foram usadas, independentemente da
vontade ou não de seus autores, como armas para propagar o preconceito e a estigmatização. Muitas,
inclusive, foram alvos de processos, mas a Justiça francesa, seguindo uma antiga tradição do país em
relação ao humor e à sátira, não condenou seus autores, com base no princípio da liberdade de
expressão.”
Mônica Mourão e Bia Barbosa - https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/o-atentado-contra-o-charlie-hebdo-e-a-regulacao-damidia, acesso em 10/10/2017

Texto III
Nota sobre a exposição Queermuseu:
“Nos últimos dias, recebemos diversas manifestações críticas sobre a exposição Queermuseu Cartografias da diferença na Arte Brasileira. Pedimos sinceras desculpas a todos os que se sentiram
ofendidos por alguma obra que fazia parte da mostra.
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O objetivo do Santander Cultural é incentivar as artes e promover o debate sobre as grandes questões
do mundo contemporâneo, e não gerar qualquer tipo de desrespeito e discórdia. Nosso papel, como
um espaço cultural, é dar luz ao trabalho de curadores e artistas brasileiros para gerar reflexão. Sempre
fazemos isso sem interferir no conteúdo para preservar a independência dos autores, e essa tem sido
a maneira mais eficaz de levar ao público um trabalho inovador e de qualidade [...] ”
(https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/em-nota-clientes-santander-explica-encerramento-de-mostra-lgbt-em-porto-alegre21807901, acesso em 11/10/2017)

Proposta 2: Imigração e Xenofobia no Brasil
O mundo tem presenciado o maior número de refugiados da história, o Brasil é o destino de
milhares de imigrantes, todos à procura de segurança e o mínimo de dignidade para recomeçar a vida.
Ao contrário do que idealizam, muitas vezes se deparam com a intolerância velada de nacionalismo.
Alguns defendem que os imigrantes devem ser acolhidos, outros demonstram completa aversão a eles.
Leia a coletânea abaixo e escreva um texto dissertativo-argumentativo que contemple esse tema e
apresente uma proposta de intervenção social que solucione esse impasse.
Texto I
“Mohamed Ali, refugiado sírio residente no Brasil há três anos, foi hostilizado e agredido verbalmente
em Copacabana, região nobre do Rio de Janeiro, onde trabalha vendendo esfihas e doces típicos. Em
vídeo publicado nas redes sociais é possível ver um homem exaltado que grita repetidas vezes “sai do
meu país!” ostentando dois pedaços de madeira nas mãos e ameaçando o refugiado.”
Tory Oliveira, publicado 04/08/2017 - https://www.cartacapital.com.br/politica/saia-do-meu-pais-agressao-a-refugiado-no-rio-expoe-axenofobia-no-brasil, acesso em 11/10/2017

Texto II
“No Brasil, xenofobia é crime tipificado na lei 9.459, de 1997. Seu primeiro artigo diz: serão punidos,
na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião
ou procedência nacional”.
“O aumento de denúncias mostra um lado triste no Brasil. Entre 2014 e 2015, os casos aumentaram
633%, pulando de 45 para 333 registros recebidos pela secretaria especial de Direitos Humanos, via
plataforma Disque 100. Na justiça, quase não há registros de denúncias que prosseguiram ou de
xenófobos punidos. As principais vítimas são os haitianos (26,8%), depois pessoas de origem árabe ou
de religião mulçumana (15,45%).”
(https://www.cartacapital.com.br/politica/saia-do-meu-pais-agressao-a-refugiado-no-rio-expoe-a-xenofobia-no-brasil, acesso em
11/10/2017)

Texto III
“O refúgio é um direito de estrangeiros garantido por uma convenção da Organização das Nações Unidas
(ONU) de 1951 e ratificada por lei no Brasil em 1997. Segundo o Ministério da Justiça, o refúgio pode ser
solicitado por "qualquer estrangeiro que possua fundado temor de perseguição por motivos de raça, religião,
opinião pública, nacionalidade ou por pertencer a grupo social específico e também por aqueles que tenham
sido obrigados a deixar seu país de origem devido a uma grave e generalizada violação de direitos humanos".
Thiago Reis - http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/04/brasil-tem-hoje-52-mil-refugiados-de-79-nacionalidades-diferentes.html, acesso
em 11/10/2017
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CONHECIMENTOS GERAIS
1) “Nos últimos meses, verificou-se um endurecimento do discurso do dirigente da Coreia do Norte,
Kim Jong-un em relação ao governo dos Estados Unidos. Declarações de confronto e ameaça de
utilização de armamento nuclear passaram a ser frequentes na retórica do dirigente do país asiático,
sendo tais pronunciamentos rebatidos por declarações no mesmo tom proferidas pelo presidente do
país norte-americano, Donald Trump. Tal embate lembra, em parte, um episódio recorrente da
segunda metade do século XX, no qual os líderes das superpotências se utilizavam de discursos que
mesclavam ameaça militar e ufanismo político-ideológico para intimidar sua contraparte”.
Esse texto faz referência à:
(a) Política de Alianças
(c) Doutrina Truman

(b) Paz Armada
(d) Guerra Fria

(e) Diplomacia do Medo

2) Em 21 de agosto, pela primeira vez em 99 anos, um eclipse solar total foi visível de costa a costa
nos Estados Unidos, iniciando por volta de 10h15, no horário local, na costa do oceano Pacífico, e se
encerrando no litoral do oceano Atlântico por volta das 14h45, também no horário local. O fenômeno
também pôde ser visto, ainda que de forma parcial, em diversos Estados brasileiros, principalmente
nas regiões Norte e Nordeste.
Sobre um eclipse solar, que se trata do encobrimento do Sol pela Lua, com a consequente projeção
de sombra sobre a Terra, é correto afirmar que:
(a) só é possível durante a Lua cheia
(b) só é possível durante a Lua minguante.
(c) só é possível durante a Lua nova
(d) só é possível durante a Lua crescente.
(e) só é possível quando a Lua e o Sol não se encontrem em conjunção.

3) Pode-se definir o nacionalismo como uma ideologia e movimento político, baseados na consciência
da nação, que exprimem a crença na existência de certas características comuns, como vínculos
raciais, linguísticos e históricos em uma comunidade. Com frequência, tal noção se soma à ideia de
autodeterminação dos povos, dando origem a movimentos que pregam a separação política de
regiões que se consideram culturalmente diversas da maior parte do território em que estão inseridos.
Na atualidade, é possível identificar a existência de movimentos nacionalistas que defendem o
separatismo nas seguintes regiões:
(a) Catalunha e Escócia, na Europa
(c) Okinawa e Ghizou, na Ásia
(e) Queensland e Canterbury, na Oceania

(b) Michoacán e Alberta, na América do Norte
(d) Córdoba e Valparaíso, na América do Sul
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4) A Constituição Federal de 1988, conhecida como “Constituição Cidadã”, sucedeu a Constituição
autoritária estabelecida pelo regime militar em 1967. A CF/1988, tida como plenamente democrática,
contempla, em seu artigo 5°, diversos direitos aos cidadãos. O artigo 60, em seu parágrafo 4°, inciso
IV, estabelece que não será objeto de emenda à Constituição proposta tendente a abolir direitos e
garantias fundamentais. Com base nessa informação e em seus conhecimentos sobre o sistema
político brasileiro, que alternativa abaixo está correta, em termos gerais, a respeito da pena de morte
em território brasileiro?
(a) não existe, mas sua implantação é possível caso seja feita uma emenda à Constituição,
mediante consulta popular realizada através de plebiscito.
(b) não existe, mas sua implantação é possível, caso seja feita uma emenda à Constituição,
proposta pelo Presidente da República.
(c) não existe, mas sua implantação é possível, caso seja feita uma emenda à Constituição,
proposta por membro do Congresso Nacional.
(d) não existe, mas sua implantação é possível em cada Estado, mediante decisão de cada
governador de Estado em acordo com as Assembleias Legislativas, em respeito ao princípio
federalista.
(e) não existe e sua implantação não é possível, tendo em vista que o direito à vida é um direito
fundamental, e a pena de morte não pode ser implantada nem por emenda constitucional.

5) Em um determinado vestibular, o candidato pode definir até 3 graduações que deseja cursar. Dos
820 inscritos, 310 optaram por Engenharia Civil, 280 por Direito e 235 escolheram Administração.
Também houveram 120 que escolheram simultaneamente Engenharia Civil e Direito, 85 que optaram
por Administração e Direito, por fim 13 inscritos escolheram os três cursos acima. O número de alunos
que não escolheram nenhuma dessas três graduações é:
(a) 820

(b) 620

6) Dadas as matrizes A = [01
(a) 1

(b) 2

(c) 223

(d) 200

(e) 5

1
−7 5
] eB=[
] o determinante da matriz A + B é:
0
3 2
(c) 12

(d) -27

(e) -38
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7) A inflação é o aumento no nível de preço. Caso seja positive ela causa a desvalorização do dinheiro,
ou seja, a mesma quantia em dinheiro não tem o mesmo poder de compra após a inflação. Sendo
negativa (deflação), acontece o inverso e, nesse caso, aumenta-se o poder de compra do mesmo valor
monetário. Abaixo tem-se uma tabela da inflação no Brasil no período de vinte anos.

Considerando-se uma taxa anual constante de 5% de inflação, por três anos consecutivos, a
porcentagem que representa o aumento dos valores dos produtos, nesse período é de
aproximadamente:
(a) 5%

(b) 11,1%

(c) 15,8%

(d) 21,4%

(e) 25%

8) Leia:
“The diet appointed for man in the beginning did not include animal food. Not till after the Flood,
when every green thing on the earth had been destroyed, did man receive permission to eat flesh.
In choosing man’s food in Eden, the Lord showed what was the best diet; in the choice made for Israel
He taught the same lesson. He brought the Israelites out of Egypt and undertook their training, that
they might be a people for His own possession. Through them He desired to bless and teach the world.
He provided them with the food best adapted for this purpose, not flesh, but manna, “the bread of
heaven.” It was only because of their discontent and their murmuring for the fleshpots of Egypt that
animal food was granted them, and this only for a short time. Its use brought disease and death to
thousands. Yet the restriction to a non-flesh diet was never heartily accepted. It continued to be the
cause of discontent and murmuring, open or secret, and it was not made permanent.”(By Ellen G. White/
Source: The Ministry of Healing, Chapter 24, page 31)

O título que descreve corretamente o conteúdo textual é:
(a) Flesh as Food
(b) Meat Diet and its benefits
(c) Lest We Forget Our Original Diet
(d) The Heavenly diet – Manna and Flesh
(e) The Energy Through Wholesome Food.
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9) Leia:
It [A] a mistake to suppose that muscular strength depends [B] the use of animal food. The needs of
the system can be better supplied, and more vigorous health can be enjoyed, without its use. The
grains, with fruits, nuts, and vegetables, contain all the nutritive properties necessary to make good
blood. These elements are not so well or so [C] supplied by a flesh diet. Had the use of flesh been
essential to health and strength, animal food would have been included in the diet [D] man in the
beginning. (By Ellen G. White/ Source: The Ministry of Healing, Chapter 24, page 311)

Escolha a alternativa que completa corretamente os espaços [X].
(a) A- is
B- on
C- holly
D- regarded for
(b) A- is
B- on
C- truly
D- given to
(c) A- was
B- at
C- completely
D- designated for
(d) A- is
B- on
C- fully
D- appointed for
(e) A- was
B- in
C- entirely
D- prescribed for

10) Leia:
“Remember that by your words you shall be justified, and by your words condemned. The tongue
needs bridling. The words you speak are seeds sown, which produce fruit either good or evil. Now is
your sowing time. The good man, from the good treasure of the heart, brings forth good things. Why?
Because Christ is an abiding presence in the soul. The sanctifying truth is a treasure-house of wisdom
to all who practice the truth. As a living spring it is springing up unto everlasting life. The one who has
not Christ abiding in his heart will indulge in cheap talk, exaggerated statements, that make mischief.
The tongue that utters perverse things, common things, slang phrases, that tongue needs to be
treated with the hot coals of juniper.”(By Ellen White/ Source: Mind, Character an Personality Vol. 2, Chapter 62, page 577)
De acordo com o texto, a mensagem é:
(a) Devemos arrancar de nosso vocabulário toda palavra descuidada. A língua precisa de freio e quem
não tem Cristo a habitar no coração condescenderá com conversa barata, afirmações exageradas, que
causam prejuízo. A língua que pronuncia coisas verdadeiras será uma bênção na vida do seu próximo.
(b) A língua que pronuncia coisas perversas, frases incompreensíveis ou coisas comuns precisa ser
corrigida. As palavras que falamos são sementes semeadas e produzem frutos bons ou maus. A língua
precisa ser controlada e quem não tem Cristo a habitar no coração condescenderá com conversa
barata, afirmações exageradas, que causam prejuízo e controvérsia.
(c) As palavras que falamos são sementes semeadas e produzem frutos bons ou maus. A língua precisa
de freio e quem não tem Cristo a habitar no coração condescenderá com conversa barata, afirmações
exageradas, que causam prejuízo. A língua que pronuncia coisas perversas, frases de gíria ou coisas
comuns precisa ser tratada com brasas.
(d) Lembrai-vos que por vossas palavras sereis julgados e justificados. O bom homem tira coisas boas
do bom tesouro de seu coração. A língua que pronuncia coisas perversas, frases de gíria ou coisas
banais precisa ser tratada com brasas, porém a santificação no falar sempre produzirá bons frutos.
(e) A boca fala do que o coração está cheio. E as palavras que falamos são sementes semeadas e
produzem frutos bons ou maus. A língua precisa ser refreada e quem não tem Cristo a habitar no
coração condescenderá com conversa barata, afirmações exageradas, que causam prejuízo e morte.
A língua que pronuncia coisas perversas, frases de gíria ou coisas comuns precisa ser repreendida.
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RASCUNHO
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