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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Leia o texto a seguir:

[...] A pedofilia envolve fantasias, impulsos sexuais ou comportamentos sexualmente excitantes, recorrentes e
intensos de atividade sexual com uma criança ou crianças pré-púberes (geralmente de 13 anos ou menos). A
internet, por estar acessível à coletividade, tem se mostrado o principal meio de propagação e instigação à
pedofilia.
[...] Os pedófilos criam falsos perfis, como se fossem crianças, entrando em comunidades infantis, onde
começam a trocar informações com os menores. Facilmente, conseguem endereço e telefone das vítimas, para
quem também começam a mandar fotos de sexo entre adultos e crianças, tentando passar a ideia de que se trata
de uma prática normal.
Para conquistar a atenção dos pequenos internautas, mandam imagens pornográficas de personagens de
desenhos animados e filmes infantis, como Dragonball, Pokemon e Harry Potter .

Marque a alternativa que identifica o tema desse texto que você acabou de ler.

A) Apedofilia cresce de maneira assombrosa no mundo.
B) As crianças de 13 anos ou menos são as preferidas dos criminosos.
C) Asociedade em geral abomina a prática da pedofilia.
D) Afacilidade do acesso à internet favorece a ação dos pedófilos.

A pedofilia no âmbito da internet

(LAURIA, 2008)
GUEDES, Igor Rafael de Matos Teixeira. . Faculdades Integradas Pitágoras de
Montes Claros. Montes Claros/MG, Junho de 2009. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/ texto/ea000684.pdf>.
Acesso em 19/05/2013.

Monografia jurídica “A pedofilia no âmbito da internet”
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Questão 02

Leia o texto a seguir:

Minas Gerais não tem mar. Mas tem águas de curar. Mais conhecido em todo o mundo por suas cidades histórico-
barrocas, esse Estado do Brasil tem terras de onde brotam águas cujas ações terapêuticas foram descobertas no
início do século XIX. Desde então, quando se atribuíam os efeitos dessas águas a poderes divinos, milagrosos,
até hoje, quando suas curas são confirmadas cientificamente, elas atraem gente do mundo inteiro.
Gente que se banha e se lambuza nas águas e lama para curar estresse, dores musculares, reumatismo,
hipertensão arterial, arteriosclerose, distúrbios do intestino ou do estômago, desânimo e mais. Com toda certeza,
além desses resultados medicinais, o maior benefício obtido é o descanso, o relaxamento, o distanciamento da
correria e pressões do cotidiano da vida.
Minas é a terra dos minérios, do ferro, da riqueza embaixo do solo. É dessa rica terra que saem as águas gasosas,
ferruginosas, carbonatadas, radioativas e outras químicas mais. Química que vem da natureza. Natureza que
privilegia principalmente o Sul de Minas, na região da Serra da Mantiqueira, onde se encontram quatro dos doze
picos mais altos do País.
As seis principais cidades, donas das águas que curam, formam o que se chama de “circuito das águas” ou
“estações de águas”. Elas são as estâncias hidrominerais e termais.
[...] Depois de passar alguns dias, ou mesmo um fim de semana em qualquer dessas cidades, não existe quem
não diga que foi presenteado com um milagre. O milagre do prazer, do descanso. Por isso, essas são águas que
curam, mesmo a quem não tenha doença física.
No “circuito das águas”, por exemplo, é comum encontrar-se pesquisadores, estudantes, curiosos e estudiosos,
em busca de informações que possam lhes responder por que essas águas valem mais que uma simples
aspirina. E só conferir.
Para informações adicionais: Governo do Estado de Minas Gerais – Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo.

Algumas cidades do Estado de Minas Gerais, terra dos minérios, do ferro, da riqueza embaixo do solo oferecida
pela natureza, constituem famosas estâncias hidrominerais e termais, cujas águas, gasosas, ferruginosas,
carbonatadas etc, são conhecidas por sua ação terapêutica em curas de doenças não somente físicas, mas
também psíquicas, daí a importância de se conhecer e se visitar estas cidades.

Um argumento que defende essa ideia é que:

A) desde o início do século XIX, atribuem-se os efeitos dessas águas a poderes divinos,
milagrosos, até hoje, quando suas curas são confirmadas cientificamente e conhecidas pelo mundo.

B) os benefícios obtidos por uma pessoa que passa alguns dias nessas cidades, além do tratamento
medicinal para eventuais distúrbios orgânicos, são também o relaxamento mental e o descanso.

C) Minas Gerais é um estado do Brasil mais conhecido em todo o mundo por suas cidades
histórico-barrocas, cuja arquitetura peculiar atrai centenas de turistas em qualquer período do ano.

D) as seis principais cidades, donas das águas que curam e formam o que se chama de “circuito das
águas” ou “estações de águas”, são as estâncias hidrominerais e termais do estado de Minas Gerais.

As Águas que Curam em Minas Gerais

Ministério das Relações Exteriores. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/mre000061.pdf>.
Acesso em 25/05/2013.
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Questão 03

Leia o texto a seguir:

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos nós
envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para
fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a educação.

No trecho “todos nós envolvemos pedaços da vida com ELA: para aprender, para ensinar, para aprender e
ensinar”, o termo destacado refere-se à:

A) educação.
B) escola.
C) rua.
D) igreja.

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Pesquisa-ação para um plano articulado entre
cultura e educação. Realização Casa da Arte de Educar e Ministério da Cultura, Recife/PE - Junho 2012. Disponível em:
< http://www.artedeeducar.org.br/wp-content/uploads/caderno_atividades_PE_23101.pdf>.Acesso em 26/05/2013.

Caderno de Trabalho - Encontro do Coletivo Investigador.

Questão 04

Leia a tirinha a seguir:

O que ajuda a tornar este texto engraçado é que:

A) D. Eugênia é uma senhora de idade, mas tem coragem de ir sozinha até uma delegacia contar
que foi assaltada.

B) a figura do policial aparece no fim, sob um ponto de interrogação, que significa que ele não ouviu o que ela
disse.

C) a senhora interrompe a queixa, pedindo ao policial o telefone do suspeito, ao atentar para a própria
descrição que fez dele.

D) o policial não dá atenção à vítima, já que é uma senhora que desiste da queixa e se mostra
interessada no suspeito.

SADER, Paulino Elias. . Disponível em: <http://paulinoelias.blogspot.com.br/2013/04/blog-post_1681.html>.Dona Eugênia na delegacia
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Leia o texto a seguir:

[...]Apartir do surgimento da Rádio Nacional, em 1936, o público passou a disputar, também, um lugar para ver os
programas de rádio. Isto mesmo: ver o rádio. Chegavam os programas de auditório que dividiam o seu tempo
entre apresentações de instrumentistas, cantores consagrados e, também, novos valores, chamados de
“calouros”, contribuindo para aumentar a já extensa relação das nossas atrações musicais.
[...] Houve um tempo em que a música, projetada através do alto-falante, identificava, no formato cônico deste
acessório, um dos seus símbolos. Era o desenho representativo do crescimento, da evolução, da expansão, da
liberdade.
Hoje, os meios de comunicação procedem de modo a não contemplar a diversidade, desestimulando, sabotando
o livre desenvolvimento do pensamento artístico, comprimindo tudo e todos num mesmo embrulho, empurrado
em direção à boquinha da garrafa.

Nas linhas finais do texto, quando o autor diz COMPRIMINDO TUDO E TODOS NUM MESMO EMBRULHO,
significa que:

A) as pessoas hoje são levadas a consumir determinado tipo de arte comercial, que não contempla a pluralidade.
B) antigamente, os artistas desconhecidos começavam a se apresentar em programas de auditório veiculados

pelo rádio.
C) a partir de 1936, os membros das famílias passaram a ficar comprimidos nas salas das casas para “ver” o

rádio.
D) os discos dos artistas do século passado eram, nas lojas, embrulhados e vendidos em kits, de

acordo com o gênero musical.

Dos reis do rádio à boquinha da garrafa

TAVARES, Tom. . Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/
texto/mre000122.pdf>Acesso em 03/06/2013.

Dos reis do rádio à boquinha da garrafa

Questão 05

Leia o texto a seguir:

Um Cão levava na boca um pedaço de carne quando, ao passar por um riacho, viu no fundo da água a sombra da
carne que parecia maior. Soltou a que levava nos dentes para tentar pegar a que via na água. O riacho levou para
sua correnteza a verdadeira carne e a sombra, ficando o Cão sem uma nem outra.

O fato que causa o CONFLITO desencadeador do enredo é:

A) o passeio do cão levando um pedaço de carne.
B) a visão do cão, da sombra de uma carne maior.
C) a perda da carne verdadeira, no final das contas.
D) a ação da correnteza levando a sombra da carne.

O Cão e a Sombra

A S F Á B U L A S D E E S O P O , A d a p t a ç ã o d e J o s e p h S H A F A N . D i s p o n í v e l e m :
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ea000378.pdff>.Acesso em 06/06/ 2013.

Questão 06
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EVOLUÇÃO: ORIGEM DA VIDA

Um dos grandes mistérios da Ciência é a “origem dos seres vivos”.Acredita-se que a vida na Terra surgiu há cerca
de 3,5 bilhões de anos. Na Terra primitiva deveria haver as moléculas orgânicas simples capazes de formatar um
ser vivo. Segundo o russo Alexander Ivanovich Oparin e o inglês John Haldane , nos
oceanos primitivos existia uma ‘sopa orgânica’, rica em aminoácidos e proteínas, de onde surgiram as primeiras e
simples criaturas vivas. Tal hipótese foi chamada de ‘hipótese da evolução gradual dos sistemas químicos’.

A ideia CENTRALdo texto é:

A) identificar uma única hipótese sobre a origem da vida na Terra.
B) negar que existe vida na Terra.
C) apresentar o russoAlexander Ivanovich Oparin.
D) apresentar hipóteses sobre a origem da vida na Terra.

(1894-1980) (1892-1964)

Questão 07

Questão 08

Carolina

“Pois quê! vais casar-te?
— É verdade.
— Com o Mendonça?
— Com o Mendonça.
— Isso é impossível! Tu, Carolina, tu formosa e moça, mulher de um homem como aquele, sem nada que possa
inspirar amor?Ama-o acaso?
— Hei de estimá-lo.
— Não o amas, já vejo.
— É meu dever. Que queres, Lúcia? Meu pai assim o quer, devo obedecer-lhe. Pobre pai! Ele cuida fazer a minha
felicidade.Afortuna de Mendonça parece-lhe uma garantia de paz e de ventura da minha vida. Como se engana!
— Mas não deves consentir nisso... Vou falar-lhe.
— É inútil, nem eu quero.
— Mas então...
— Olha, há talvez outra razão: creio que meu pai deve favores ao Mendonça; este apaixonou-se por mim,
pediu-me; meu pai não teve ânimo de recusar-me.
— Pobre amiga!
Sem conhecer ainda as nossas heroínas, já o leitor começa a lamentar a sorte da futura mulher de Mendonça. É
mais uma vítima, dirá o leitor, imolada ao capricho ou à necessidade. Assim é. Carolina devia casar-se daí a
alguns dias com Mendonça, e era isso o que lamentava a amiga Lúcia.
— Pobre Carolina!
— Boa Lúcia!”

No trecho “Meu pai assim O quer, devo obedecer-LHE.” (linha 9), os termos destacados referem-se, no texto,
respectivamente, a :

A) casamento – pai.
B) pai – casamento.
C) dever – casamento.
D) Mendonça – casamento.

(ASSIS, Machado de. LITERATURA BRASILEIRA. Textos literários em meio eletrônico: , de Machado de Assis página 6.
Edição referência: http://www2.uol.com.br/machadodeassis. Publicado originalmente em Jornal das Famílias, 1865. Disponível em
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/fs000078pdf.pdf.Acesso em 20 de maio de 2013).

Cinco mulheres
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PARA TODOS

O meu pai era paulista
Meu avô, pernambucano
O meu bisavô, mineiro
Meu tataravô, baiano
Meu maestro soberano
FoiAntonio Brasileiro

Aescolha do poeta pela palavra destacada no trecho “Meu maestro SOBERANO” (verso 5) justifica-se porque:

A) ele quer destacar a importância deAntônio Brasileiro.
B) ele quer dizer queAntônio Brasileiro fazia parte de uma família real.
C) ele não dá importância aAntônio Brasileiro.
D) ele quer identificar qual o Estado brasileiro onde nasceuAntônio Brasileiro.

(BUARQUE, Chico. . Disponível em http://www.chicobuarque.com.br/frame_pesquisa.asp?tipo=1&busca=paratodos.
Acesso em 09/06/2013).

Paratodos

Questão 09

Saí hoje cedo para caminhar com o objetivo de sempre: mexer o corpo, chacoalhar as ideias e ver a vida como ela
é.Acolheita não poderia ter sido melhor.Assim que dobrei a esquina, consegui minha dose diária de surpresa boa
– tão necessária para mim quanto o sol de abril.
Meninas de 20 e poucos anos exibiam um cartaz que anunciava abraços grátis. Achei que fosse mais uma ação
promocional das construtoras de apartamento que, nos últimos meses, passaram a perturbar os moradores na
porta de todas as padarias da região.
Estava pronta para repetir o meu clássico “Não estou comprando nada. Só pão”, quando uma das garotas se
aproximou. Meus braços foram mais rápidos que o raciocínio.Aceitei o abraço, retribuí, me emocionei. Talvez elas
não tenham percebido (eu estava de óculos escuros), mas acho que meu corpo falou por mim.
Essa sou eu. As meninas são estudantes de enfermagem do Centro Universitário São Camilo. Nosso encontro
melhorou meu dia.

O trecho que apresenta uma opinião da autora é:

A) “Saí hoje cedo para caminhar com o objetivo de sempre [...]”
B) “Meninas de 20 e poucos anos exibiam um cartaz que anunciava abraços grátis.”
C) “[...] quando uma das garotas se aproximou.”
D) “Acolheita não poderia ter sido melhor.”

SEGATTO, Cristiane. . Disponível em:< http://revistaepoca.globo.com//Saude-e-bem-estar/cristiane-
segatto/noticia/2013/04/o-abraco-e-flor.html>Acesso em 03/06/2013.

O abraço e a flor

Questão 10
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LÍNGUA ESPANHOLA

(Disponibleen: <http://celestacha.blogspot.com.br/ 2010_02_01_archive.html>. Accedido en 09/06/2013.)

La palabra CHATEAR tiene origen en el término de lengua inglesa CHAT ROOM y guarda la misma idea cuando
utilizada en español. En el texto, la expresión “chatea en PC” indica que el personaje:

A) se aburre al manejar el PC.
B) mantiene conversación presencial.
C) se aburre en una conversación por internet.
D) mantiene conversación por internet.

Questão 11
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Questão 12

(Disponibleen: <http://www.elforo.com/>. Accedido en 10/06/2013.)

El propósito de FORO DE INTERNET es debatir sobre asuntos de interés común. En el ejemplo dado ¿cuál es el
título del foro?

A) The happening.
B) Francess.
C) La peor película que he visto.
D) La fúria de titanes.

La solidaridad nos hace más felices

“La solidaridad nos hace más felices”, asegura el profesor Josep María Serra Grabulosa, de la Universidad de
Barcelona. “Aunque uno a nivel individual piense que está haciendo poca cosa, está contribuyendo al bienestar
de las personas y ESO es algo que se distribuye y acaba construyendo una sociedad más solidaria y, por tanto,
más feliz”, explica el científico, con una sonrisa.

La palabra ESO, destacada en el texto, se refiere a:

A) “[...] está haciendo poca cosa [...]”
B) “[...] se distribuye y acaba construyendo una sociedad más solidaria [...]”
C) “La solidaridad nos hace más felices [...]”
D) “[...] está contribuyendo al bienestar de las personas [...]”

(Disponible en:<http://sociedad.elpais.com/ sociedad/2011/07/19/actualidad/1311026411_850215.html>.Accedido en 10/06/2013.)

Questão 13
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Questão 14

Disponible en: <teayudoeningles. blogspot.com>. Accedido en 28/05/2013.

Lee la tirita y responde a la cuestión que sigue.

De acuerdo con la frase de la séptima viñeta: “¡Tiene MENOS QUE cero!”, la expresión destacada indica:

A) inferioridad.
B) superioridad.
C) igualdad.
D) diferencia.
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Questão 16

A propósito de Blancanieves

Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja… Los cuentos de hadas de los Hermanos Grimm,
de Perrault, de Andersen, se han convertido en nuestra época en relatos políticamente incorrectos. Desde un
pensamiento de corrección política, estos relatos, si no hay que vetarlos – como la ministra de Igualdad, Bibiana
Aído, sugirió durante suministerio –, por lo menos hay que reescribirlos. Las nuevas versiones de los cuentos
tradicionales deben anular la diferencia sexual, la bondad y la maldad, y la animalidad de las fieras.Así pues, nada
de princesas pasivas, ni príncipes activos, ni madrastras, ni hermanastras castigadas, ni brujas, ni ogros, ni lobos
violentos. […] De manera que el trayecto narrativo le permite tomar conciencia de los riesgos que tiene la vida y a
los que se ha de enfrentar. Trayecto que le permitirá, en la ficción, ensayar su propia maduración.
(BegoñaSiles)

Segúnel artículo, La expresiónASÍ PUES (línea 5) sirve para:

A) mostrar otros argumentos posibles.
B) reafirmar lo que fue dicho anteriormente.
C) discordar de lo que fue dicho anteriormente.
D) añadir más un argumento a lo dicho anteriormente.

Disponible en: <http://www.makma.net/tag/centro-del-carmen/>. Accedido en 10/06/2013.

Questão 15

Disponible en:<http://librarycartoons.wordpress.com/ category/comic-strips/mafalda/>. Accedido en 28/05/2013.

En la tirita, el pronombre VOS, que está implícito en el texto, puede ser sustituido por:

A) vosotros.
B) tú.
C) él.
D) nosotros.
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Questão 18

La Cigarra y la Hormiga

Cantando la Cigarra
Pasó el verano entero,
Sin hacer provisiones
Allá para el invierno;
Los fríos la obligaron
Aguardar el silencio
Y a acogerse al abrigo
De su estrecho aposento
Viose desproveída
Del preciso sustento:
Sin mosca, sin gusano,
Sin trigo, sincenteno.

En “Sin mosca, sin gusano, sin trigo, sin centeno”, el vocablo SIN da idea de:

A) explicación.
B) duda.
C) ausencia.
D) comparación.

Questão 17

Pulgarcito

Érase una vez un leñador y una leñadora que tenían siete hijos, todos ellos varones. El mayor tenía diez años y el
menor, sólo siete. Puede ser sorprendente que el leñador haya tenido tantos hijos en tan poco tiempo; pero es que
a su esposa le cundía la tarea pues los hacía de dos en dos. Eran muy pobres y sus siete hijos eran una pesada
carga ya que ninguno podía aún ganarse la vida. Sufrían además porque el menor era muy delicado y no hablaba
palabra alguna, interpretando como estupidez lo que era un rasgo de la bondad de su alma. Era muy pequeñito y
cuando llegó al mundo no era más gordo que el pulgar, por lo cual lo llamaron Pulgarcito.

El vocablo VARONES (línea 1) puede ser sustituido, sin cambio de significado, por:

A) hombres.
B) niños.
C) personas.
D) individuos.

PERRAULT, Charles. . Disponible en: ˂http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bk000297.pdf˃
Accedido en 03/06/2013.

Pulgarcito
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Questão 19

Barcelona ya vende camisetas de Neymar con el número 11

Un grupo de turistas brasileños que compró camisetas oficiales en la tienda del club pidió estampar el nombre del
astro y el número que todavía usa Thiago. Se corrió la voz y los hinchas catalanes hicieron lo mismo.

El titular de la noticia presupone que, cuando la noticia fue divulgada, Neymar:

A) no hablaba catalán.
B) no estaba en España.
C) aún no formaba parte del equipo.
D) no era jugador del Barcelona.

Questão 20

HORÓSCOPO 2013: ARIES

Este año crearás muchos nuevos lazos y tendrás muchas influencias. Quizás te distancies un poco de tus amigos
de toda la vida, pero no le des mayor trascendencia, ellos saben tan bien como tú que, aunque no tengáis
demasiado tiempo para verlos, os dais apoyo en los momentos necesarios.

La idea central del texto es que los nativos deAries:

A) tendrán nuevos amigos.
B) estarán con los antiguos amigos.
C) tendrán problemas con amistades.
D) olvidarán los nuevos amigos.

Disponible en: <http://www.predicciones2013.net/ prediccionesaries2013.html#.UbhA0tjm7IU>.Accedido en 10/06/2013.


