
 

LISTA DE EXERCÍCIOS  

 

 

 

ARTE 
Q.01-As artes visuais exploram diversos elementos plásticos de 
composição. Entre eles é possível destacar: ponto, linha, planos, cor, 
massa, espaço, composição, ritmo, formas e outros. São elementos 
preponderantes da obra em questão:      

 
A) os Planos; 
B) as linhas diagonais;  
C) a Policromia; 
D) o espaço bidimensional; 
E) a composição esquemática. 
 
Q.02- A Casa Branca (um dos maiores símbolos de poder do mundo 
contemporâneo) revela uma clara influência da arquitetura clássica. Essa 
influência fica evidente nas colunas frontais das fachadas norte e sul. 
Assim, podemos afirmar que os capitéis de suas colunas se enquadram no 
estilo grego denominado: 

 
A) Jônico; 
B) Dórico; 
C) Eólico; 
D) Olímpico;  
E) Coríntia. 
 
Q.03- São elementos definidores do Período Paleolítico:  

  
Imagem 1. Vénus de Willendorf 22.000\24.000 a.C. Imagem 2. Pintura 
rupestre representando a arte no período paleolítico. (Foto: Wikimedia) 
A) O desenvolvimento de técnicas agropastoris. 
B) A organização dos primeiros genos e tribos situadas às margens dos 

rios Tigre e Eufrates.  
C) A construção de rotas de viajantes e o abandono do nomadismo; 
D) A sistematização do convívio “familiar” seguido do registro 

iconográfico dos primeiros hominídeos; 
E) A criação de cultos e idolatrias a um Deus criador de todas as coisas.  
 

Q.04- Nas décadas de 70 e 80 bandas de Rock como The Cure e Ramones 
deram vazão a um movimento que misturavam elementos do Punk e do 
Dark fazendo assim um diálogo com aquilo que chamavam de “Gótico”. 
Todavia, a arte gótica da Idade Média se diferencia, pontualmente, desse 
movimento na medida em que:  

 
Nos anos 80, o The Cure transformou as angústias juvenis em canções de 
“rock gótico”. 
A) Não valoriza a música e nem as questões relativas a produção sonora; 
B) Perpetua uma interpretação conservadora em relação às questões 

existenciais; 
C) Distancia o fazer artístico do público consumidor;  
D) Valoriza a luz e as cores em todas as suas vibrações e tonalidades; 
E) Não aceita o diálogo entre o universo mágico e o religioso.  
 
Q.05 Leia com atenção o texto abaixo sobre o ostracismo, processo que foi 
muito utilizado no séc. V a.c. em Atenas. Em seguida marque a alternativa 
correta.  
(Em sua votação na Eclésia) um quórum de presentes era necessário (seis 
mil pessoas) para que a medida surgisse como medida popular. A pena 
prevista era a suspensão de direitos políticos e um exílio limitado em dez 
anos.  

MOSSÉ, Caude . As instituições gregas. Lisboa: edições 70,1993.p30 
A medida, citada no texto anterior, refere-se a uma opinião contra: 
A) Os estrangeiros (metecos) que deixassem de pagar os impostos a que 

estavam submetidos.  
B) Os prisioneiros de guerra, transformados em escravos que fugiam de 

seus proprietários.  
C) As mulheres, condenadas por adultério ou por terem abandonado 

suas famílias.  
D) Os cidadãos, denunciados diante da assembleia como ameaça ao 

sistema democrático em vigor.  
E) Os indivíduos que deixavam de cultuar devidamente os deuses, 

atraindo a ira deles contra Atenas.  
Respostas 
Q.01-C Q.02-A Q,03-D Q.04-D Q.05-D 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
NADIM 
Texto para resolver as questões de 1 a 3. 
 
Em plenos anos 1950, quando nas rádios predominava o derramamento 
vocal e sentimental, Tom Jobim já buscava um retraimento expressivo 
pautado por um discurso poético/musical mais sereno, mais em tom de 
conversa do que de súplica. 
Se os mais jovens identificavam-se com essas coisas novas, os mais velhos e 
tradicionalistas viam-nas com estranheza, sendo compreensível que as 
descrevessem como canções bobas e ingênuas, não obstante a sofisticação 
harmônica e rítmica. 
                          (José Estevam Gava. A linguagem harmônica da Bossa Nova. 
                           São Paulo: Editora Unesp, 2002.) 
 
Q.01-... sendo compreensível que as descrevessem como canções 
bobas e ingênuas, não obstante a sofisticação harmônica e 
rítmica. 
Nesta passagem, a sequência não obstante poderia ser substituída, sem 
prejuízo do sentido, por 
A) em função da. 
B) apesar da. 
C) graças à. 
D) por causa da. 
 



 

LISTA DE EXERCÍCIOS  

 

 

 

Q.02- “quando nas rádios predominava o derramamento vocal e 
sentimental, Tom Jobim já buscava um retraimento expressivo” A 
conjunção destacada expressa circunstância de 
A) causa 
B) condição 
C) tempo 
D) concessão 
 
Q.03- “Em plenos anos 1950, quando nas rádios predominava o 
derramamento vocal” O verbo destacado expressa 
A) um fato certo no presente 
B) um fato incerto no presente 
C) um fato certo no futuro 
D) um fato durativo no passado 
 
Texto para resolver as questões 4 e 5. 
 
Fabiano recebia na partilha a quarta parte dos bezerros e a terça dos 
cabritos. Mas como não tinha roça e apenas se limitava a semear na 
vazante uns punhados de feijão e milho, 
comia da feira, desfazia-se dos animais, não chegava a ferrar um bezerro ou 
assinar a orelha de um cabrito. 
Se pudesse economizar durante alguns meses, levantaria a cabeça. 
Forjara planos. Tolice, quem é do chão não se trepa. Consumidos os 
legumes, roídas as espigas de milho, recorria à gaveta do amo, cedia por 
preço baixo o produto das sortes. 
Resmungava, rezingava, numa aflição, tentando espichar os recursos 
minguados, engasgava-se, engolia em seco, transigindo com outro, não 
seria roubado tão descaradamente. Mas receava ser expulso da fazenda. E 
rendia-se. Aceitava o cobre 
e ouvia conselhos. Era bom pensar no futuro, criar juízo. Ficava de boca 
aberta, vermelho, o pescoço inchando. De repente estourava:  
– Conversa. Dinheiro anda num cavalo e ninguém pode viver sem comer. 
Quem é do chão não se trepa. 
Pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos de Fabiano. E 
quando não tinha mais nada para vender, o sertanejo endividava-se. Ao 
chegar a partilha, estava encalacrado, e na hora das contas davam-lhe uma 
ninharia. 
Ora, daquela vez, como das outras, Fabiano ajustou o gado, arrependeu-se, 
enfim deixou a transação meio apalavrada e foi consultar a mulher. Sinha 
Vitória mandou os meninos para o barreiro, sentou-se na cozinha, 
concentrou-se, distribuiu no chão sementes de várias espécies, realizou 
somas e diminuições. No dia seguinte Fabiano voltou à cidade, mas ao 
fechar o negócio notou que as operações de Sinha Vitória, 
como de costume, diferiam das do patrão. Reclamou e obteve a explicação 
habitual: a diferença era proveniente de juros. 
Não se conformou: devia haver engano. Ele era bruto, sim senhor, via-se 
perfeitamente que era bruto, mas a mulher tinha miolo.  Com certeza havia 
um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os 
estribos. Passar a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de 
mão beijada! Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar 
carta de alforria! 
O patrão zangou-se, repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse 
procurar serviço noutra fazenda. 
Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, bem. 
Não era preciso barulho não. Se havia dito palavra à toa, pedia desculpa. 
Era bruto, não fora ensinado. Atrevimento não tinha, conhecia o seu lugar. 
Um cabra. Ia lá puxar questão com gente rica? Bruto, sim senhor, mas sabia 
respeitar os homens. Devia ser ignorância da mulher, provavelmente devia 
ser ignorância da mulher. Até estranhara as contas dela. 
Enfim, como não sabia ler (um bruto, sim senhor), acreditara na sua 
velha. Mas pedia desculpa e jurava não cair noutra. 
                                  (Graciliano Ramos. Vidas secas. São Paulo: Livraria 
Martins Editora, 1974.) 
 
Q.04-No fragmento apresentado, de Vidas secas, as formas verbais mais 
frequentes se enquadram em dois tempos do modo indicativo. 
Marque a alternativa que indica, pela ordem, o tempo verbal predominante 
no segundo parágrafo e o que predomina no quinto parágrafo. 
A) pretérito perfeito – pretérito imperfeito. 
B) presente – pretérito imperfeito. 
C) presente – pretérito perfeito. 
D) pretérito imperfeito – pretérito perfeito. 

 
Q.05- Pouco a pouco o ferro do proprietário queimava os bichos de 
Fabiano. 
A forma verbal queimava, no período acima, apresenta o sentido de: 
A) ignorava. 
B) assava. 
C) destruía. 
D) marcava. 
 
Texto para as questões de 1 a 5. 
 
A falta de recato com a própria intimidade, revelada sem pejo em algumas 
páginas da internet, nas telas do “Big Brother” e nas traseiras de 
automóveis, onde se veem grudadas figurinhas representativas da 
composição da família proprietária, constitui, em um primeiro olhar, 
exercício de direito à autoexposição. 
Pondero, para a reflexão do leitor, que o abuso desse direito à imagem 
escancarada poderá levar à supressão do direito fundamental à 
privacidade, abrindo espaço para a ditadura do monitoramento oficial 
ilimitado. 
É, contudo, no exagerado exercício individual do direito de abrir mão da 
privacidade que mora o problema. Se considero normal informar ao 
estranho que vai à traseira do meu carro que somos cinco em casa, como 
poderei exigir da loja da esquina a manutenção em segredo do cadastro 
que lá preenchi? Por que o fiscal do Imposto de Renda deveria se privar de 
vasculhar minha conta corrente se tuíto a todos os que me “seguem” o 
quanto gastei no final de ano em determinado shopping? 
                    Adaptado de Roberto Soares Garcia, Folha de S.Paulo, 
27/02/2011 
 
Q.06-Lendo atentamente o texto acima, percebemos, claramente, que 
A) o texto caracteriza-se como relato pessoal, com teor fortemente 

subjetivo, com verbos no passado, tendo por objetivo relatar uma 
situação particular vivida por seu autor. 

B) o texto segue o estilo da crônica, sendo curto e leve, em linguagem 
informal, com objetivo principal de entreter o leitor por meio do uso 
destacado de humor. 

C) o texto é um artigo de opinião persuasivo, em que seu autor se 
posiciona criticamente, defendendo uma tese por meio de 
argumentos que conduzem o leitor para uma conclusão 

D) o texto está escrito, totalmente, na linguagem coloquial. 
E) “vasculhar”, citado no texto, é sinônimo de “organizar.” 
 
Q.07-No texto acima, ocorrem algumas situações semânticas e gramaticais 
importantes e, após a leitura do texto, podemos afirmar que 
A) na linha 03, a palavra onde está empregada de acordo com a norma 

culta da língua, assim como em “Esse é um problema onde eu tenho 
de resolver”. 

B) o substantivo recato (linha 01) pode ser substituído, sem prejuízo para 
o sentido original do texto, por “despudor”. 

C) a partícula lá (linha 14) refere-se anaforicamente ao local em que o 
autor reside com seus cinco familiares. 

D) a palavra contudo (linha 10) denota causalidade, expressando de 
forma adequada sentidos equivalentes aos que a locução “visto que” 
estabelece.  

E) a expressão sem pejo (linha 01) pode ser adequadamente substituída 
por “sem pudor”. 

 
Q.08-“Se considero normal informar ao estranho que vai à traseira do meu 
carro que somos cinco em casa,.” Analisando, sintaticamente esse período, 
podemos afirmar que 
A) os dois “que” são conjunções. 
B) os dois “que” são Pronomes Relativos. 
C) o primeiro “que” é conjunção e o segundo “que” é Pronome Relativo. 
D) o primeiro”que” é Pronome Relativo e o segundo “que” é conjunção. 
E) os dois “que” são substantivos. 
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Q.09-” A falta de recato com a própria intimidade... ”Uma palavra pode 
assumir diferentes sentidos, dependendo do contexto em estão inseridas. 
No texto acima, podemos, sem alterar o sentido do texto, substituir a 
palavra destacada por 
A) pudor. 
B) vivência. 
C) calado. 
D) irritado. 
E) sensível. 
 
Q.10- Depreende-se do texto, após uma detalhada análise semântica e 
social, que: 
A) os membros de uma sociedade devem preparar-se para as leis que 

possibilitarão a limitação da exposição individual. 
B) programas de televisão são os únicos responsáveis pela falta de 

articulação entre o público e o privado na sociedade brasileira. 
C) o comportamento dos cidadãos diante de uma necessidade cada vez 

maior de exposição poderá conduzir-nos a uma sociedade altamente 
controlada pelo poder público. 

D) as leis devem existir para que a autoexposição possa ser 
regulamentada, alterando principalmente o uso vicioso das novas 
tecnologias. 

E) há cada vez mais a adoção de modas comportamentais e o uso de 
novas tecnologias que fazem com que o indivíduo deixe de seguir leis 
e aja de forma inconsequente com o bem público. 

 
 

RESPOSTAS: 
Q.01-B Q.02-C Q.03-D Q.04-D Q.05-D 
Q.06-C Q.07-E Q.08-D Q.09-A Q.10-C 
 
LITERATURA 
 
Leia o texto a seguir para resolver as duas próximas questões: 
 
Tome, Dr., esta tesoura, e... corte 
Minha singularíssima pessoa. 
Que importa a mim que a bicharia roa 
Todo o meu coração, depois da morte?! 
 
Ah! Um urubu pousou na minha sorte! 
Também, das diatomáceas da lagoa 
A criptógama cápsula se esbroa 
Ao contacto de bronca destra forte! 
 
Dissolva-se, portanto, minha vida 
Igualmente a uma célula caída 
Na aberração de um óvulo infecundo; 
 
Mas o agregado abstrato das saudades 
Fique batendo nas perpétuas grades 
Do último verso que eu fizer no mundo! 
(ANJOS, Augusto dos. Budismo moderno. In: Eu e outros poemas. 30. ed. 
Rio de janeiro: Livraria São José, 1965. p. 84). 
 
Q.01 - Tem-se, no soneto apresentado, uma sugestão de que 
 
A) há idealização da literatura realista, apanágio de plenitude. 
B) há confiança na capacidade de cura do médico. 
C) a má-sorte na vida pode provocar a plenitude humana. 
D) a existência humana é olvidada pela arte. 
E) a literatura é mais perene que a vida humana. 
 
 
 
Q.02- Quanto à distribuição ao longo do poema, nota-se, nas duas 
primeiras estrofes, respectivamente, a presença de rimas 
 
a) interpoladas e emparelhadas 
b) emparelhadas e interpoladas 
c) alternadas e emparelhadas 
d) emparelhadas e alternadas 
e) interpoladas e cruzadas 

Q.03- Leia o texto a seguir: 
 
Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que 
a asa da graúna, e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não 
era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no bosque como seu 
hálito perfumado. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria 
o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande 
nação tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde 
pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. (ALENCAR, José de. 
Iracema: lenda do Ceará. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 15.) 
 
Em termos de genealogia literária, o fragmento apresentado pertence a 
uma obra do gênero narrativo. Não 
obstante, sua linguagem se utiliza de elementos do gênero 
 
A) dramático 
B) cômico 
C) lírico 
D) épico 
E) trágico 
 
Q.04 - Analise o fragmento a seguir e faça o que se pede: 
 
Quem sabe se nesta terra / não plantarei minha sina? 
Não tenho medo da terra / cavei pedra toda a vida 
e para quem lutou a braço / conta a piçarra da caatinga 
fácil será amansar / esta aqui, tão feminina 
(MELO NETO, J. C. Morte e Vida Severina – auto de natal pernambucano) 
 
Quanto ao gênero literário literário, podemos afirmar sobre o fragmento do 
texto lido: 
 
A) Não há lirismo, pois é feito para ser representado.  
B) É narrativo, pelo cunho regionalista e social. 
C) É dramático, com uma linguagem fortemente poética. 
D) É uma peça teatral, sem qualquer lirismo, pela rudeza da linguagem. 
E) É mais épico que lírico ou dramático. 
 
Q.05 - Analise o texto a seguir e faça o que se pede: 
POÉTICA 
Que é poesia? 
uma ilha 
cercada 
de palavras 
por todos os lados 
Que é um poeta? 
um homem 
que trabalha um poema 
com o suor do seu rosto 
Um homem 
que tem fome 
como qualquer outro 
homem.       
(Cassiano Ricardo) 
 
No poema de Cassiano Ricardo é possível encontrar as seguintes funções da 
linguagem: 
 
A) função fática e função poética. 
B) função emotiva e função referencial. 
C) função conativa e função metalinguística. 
D) função poética e função metalinguística. 
E) função poética e função emotiva. 
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Q.06 - Leia o texto a seguir: 
 
Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre 
si e o público a representação. A palavra vem do grego drao (fazer) e quer 
dizer ação. A peça teatral é, pois, uma composição literária destinada à 
apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando entre si. O 
texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo 
teatral e possui uma estrutura específica, caracterizada: 1) pela presença 
de personagens que devem estar ligados com lógica uns aos outros e à 
ação; 2) pela ação dramática (trama, enredo), que é o conjunto de atos 
dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens encadeadas à 
unidade do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, 
complicação, clímax e desfecho; 3) pela situação ou ambiente, que é o 
conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em que se situa a 
ação; 4) pelo tema, ou seja, a ideia que o autor (dramaturgo) deseja expor, 
ou sua interpretação real por meio da representação (COUTINHO, A. Notas 
de teoria literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1973). 
 
Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um 
espetáculo teatral, conclui-se que: 
 
A) a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de 

ordem individual, pois não é possível sua concepção de forma 
coletiva. 

B) o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído 
pelo cenógrafo de modo autônomo e independente do tema da peça 
e do trabalho interpretativo dos atores. 

C) o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, 
como contos, lendas, romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e 
fragmentos textuais, entre outros. 

D) o corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação 
teatral, visto que o mais importante é a expressão verbal, base da 
comunicação cênica em toda a trajetória do teatro até os dias atuais. 

E) a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do 
processo de produção/recepção do espetáculo teatral, já que se trata 
de linguagens artísticas diferentes, agregadas posteriormente à cena 
teatral. 

 
Q.07 - Avalie com bastante cuidado o texto a seguir e faça o que se pede: 
 
TRATADO GERAL DAS GRANDEZAS DO ÍNFIMO1 
 
A poesia está guardada nas palavras — é tudo que eu sei. 
Meu fado2 é o de não saber quase tudo. 
Sobre o nada eu tenho profundidades. 
Não tenho conexões com a realidade. 
Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. 
Para mim poderoso é aquele que descobre as insignificâncias (do mundo e 
as nossas).  
Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. 
Fiquei emocionado. 
Sou fraco para elogios. 
(BARROS, Manoel de. Poesia Completa. São Paulo: Leyla, 2010, p.397). 
 
A compreensão do texto poético de Manoel de Barros nos permite concluir 
que: 
 
A) O eu lírico realiza uma espécie de ode3 ao utilitarismo da linguagem 

poética. 
B) O primeiro verso é uma ilustração do conceito de “arte pela arte”. 
C) Temos um exemplo de texto com uma rígida estrutura poética. 
D) Imbecil não é uma qualidade para o eu lírico. 
E) O ouro e as insignificâncias estão no mesmo nível semântico. 
 
 

                                                           
1 Que ou o que é muito pequeno em suas dimensões, volume, 

quantidade, intensidade. 
2 Destino, sorte, estrela; o que necessariamente tem de ser; 

vaticínio, decreto do destino. 
3 Entre os antigos gregos, poema lírico destinado ao canto 

grandioso realizado a exaltar seres ou coisas. 

Q.08 - Leia o texto a seguir e faça o que é pedido: 
 
A FLOR E A NÁUSEA 
 
Preso à minha classe e a algumas roupas, 
vou de branco pela rua cinzenta. 
Melancolias, mercadorias espreitam-me. 
Devo seguir até o enjôo? 
Posso, sem armas, revoltar-me? 
Olhos sujos no relógio da torre: 
Não, o tempo não chegou de completa justiça. 
O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. 
O tempo pobre, o poeta pobre 
fundem-se no mesmo impasse. 
Em vão me tento explicar, os muros são surdos. 
Sob a pele das palavras há cifras e códigos. 
O sol consola os doentes e não os renova. 
As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. 
Vomitar esse tédio sobre a cidade. 
Quarenta anos e nenhum problema 
resolvido, sequer colocado. 
Nenhuma carta escrita nem recebida. 
Todos os homens voltam para casa. 
Estão menos livres mas levam jornais 
e soletram o mundo, sabendo que o perdem. 
[...] 
Uma flor nasceu na rua! 
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 
Uma flor ainda desbotada 
ilude a polícia, rompe o asfalto. 
Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 
Sua cor não se percebe. 
Suas pétalas não se abrem. 
Seu nome não está nos livros. 
É feia. Mas é realmente uma flor. 
Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 
e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 
Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 
Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 
É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 
 
Para responder à questão, assinalar com V (verdadeiro) ou com F (falso) as 
afirmativas abaixo, sobre a flor que “nasceu na rua”. No poema, a flor 
nascida no asfalto 
 
(   ) simboliza a resistência à coisificação do homem nas grandes cidades, 
regidas pelo ritmo dos “negócios”. 
(   ) irrompe com uma força inusitada, substituindo o tédio e a náusea pela 
esperança. 
(  ) não consegue reverter o sentimento de tédio e de ódio que toma conta 
do eu-lírico do poema. 
(   ) é apenas uma imagem para ressaltar que nada pode modificar o 
cenário desumano da cidade. 
(   ) passa despercebida de muitos na rotina da cidade, embora o inusitado 
do seu nascimento. 
 
O preenchimento correto dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 
A) V – F – V – V – F 
B) F – F – V – V – V 
C) V – F – V – F – F 
D) V – V – F – F – V 
E) V – F – F – V – V 
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Q.09- Analise o texto a segui e faça o que se pede: 
 
ÁPORO 
 
Um inseto cava 
cava sem alarme 
perfurando a terra 
sem achar escape. 
 
Que fazer, exausto, 
em país bloqueado, 
enlace de noite 
raiz e minério? 
 
Eis que o labirinto 
(oh razão, mistério) 
presto se desata: 
 
em verde, sozinha, 
antieuclidiana, 
uma orquídea forma-se. 
(DE ANDRADE, Carlos Drummond. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 2004, p. 150) 
 
Julgue os itens a seguir e marque o único ERRADO sobre o texto: 
 
A) O poema “Áporo” parece ser tirado de "A Flor e a Náusea": um inseto, 

o áporo, cava a terra sem achar saída. Assemelha-se ao eu-lírico do 
outro poema, que se via diante de um muro e da inutilidade do 
discurso.  

B) O texto é uma performance poética clássica, isto é, um soneto 
composto de dois quartetos e dois tercetos, respectivamente, dotado 
de dez sílabas poéticas. 

C) Drummond continua discursando, vivendo, assim como o inseto 
continua cavando. Então, do impossível surge a transformação: do 
asfalto surge a flor, da terra-labirinto-beco surge a orquídea.  

D) Podemos ver uma referência a Luís Carlos Prestes ("presto se desata"), 
que acabara de ser libertado pelo regime ditatorial. A figura histórica 
pode ser vista, portanto, como um áporo buscando caminho na pátria 
sem saída que se tornou o Brasil na Era Vargas. 

 
Q.10 - Leia, cuidadosamente, o texto a seguir e faça o que se pede: 
 
CIDADE PREVISTA 
 
Irmãos, cantai esse mundo 
que não verei, mas virá 
um dia, dentro em mil anos, 
talvez mais... não tenho pressa. 
Um mundo enfim ordenado, 
uma pátria sem fronteiras, 
sem leis e regulamentos, 
uma terra sem bandeiras, 
sem igrejas nem quartéis, 
sem dor, sem febre, sem ouro, 
um jeito só de viver, 
mas nesse jeito a variedade, 
a multiplicidade toda 
que há dentro de cada um. 
Uma cidade sem portas, 
de casas sem armadilha, 
um país de riso e glória 
como nunca houve nenhum. 
Este país não é meu 
nem vosso ainda, poetas. 
Mas ele será um dia 
o país de todo homem. 
(Carlos Drummond de Andrade, Poesia e prosa, Rio de Janeiro : Nova 
Aguilar, 1992, p. 158-159) 
 
 
 
 

O texto ressalta, poeticamente: 
 
A) o ritmo sem pressa com que anda o tempo na fantasia dos poetas e 

daqueles que desejam um mundo sem limites. 
B) o sonho de um mundo ímpar, sem restrições, sem donos e fronteiras; 

mas que respeite o jeito diferente de cada um ser. 
C) o sentimento de desamparo do poeta, por saber que nunca verá o 

mundo de seus desejos e de sua esperança. 
D) o desejo da liberdade para os homens dos centros urbanos, onde seja 

possível viver, afortunada e gloriosamente, sem limites e sem 
ameaças. 

E) a esperança de que os poetas ainda terão um mundo ideal, que seja o 
mundo deles e de todo homem. 

 
RESPOSTAS 
Q.01-E Q.02-A Q.03-C Q.04-C Q.05-
DQ.06-C Q.07-B Q.08-D Q.09-B Q.10- 
 
INGLÊS 
Texto 1 
 
Key to career success is confidence, not talent  
 Although workers with big egos will often perform poorly and make more 
mistakes, their colleagues consistently fail to spot their errors and continue 
to believe they are “terrific” or “beloved”. Their personality means they are 
often promoted over those who are more competent, as colleagues 
mistake their confidence for talent. A study of more than 500 students, 
academics and workers, published in the Journal of Personality and Social 
Psychology, showed that those who appeared more confident achieved a 
higher social status than their peers. Within a work environment, higher-
status individuals tended to be more admired, listened to, and had more 
sway over group decisions. Prof Cameron Anderson of the University of 
California, who led the research, said that those who were overconfident 
often sought power, fame or success and that overconfidence was 
encouraged by the prospect of increased social status, respect and esteem. 
The researchers found that many of their subjects believed sincerely that 
they were more physically talented, socially adept and skilled at their jobs 
than reality reflected. “Although we may seek to choose wisely, we are 
often forced to rely on proxies for ability, such as individuals’ confidence. In 
so doing we, as a society, create incentives for those who would seek status 
to display more confidence than their actual ability merits.” 
 
According to the text, it is correct to say that 
 
A) overconfident workers tend to have a good performance at work. 
B) fame can destroy people’s life if they are not emotionally prepared for 

success. 
C) competent individuals usually have clear objectives in life and achieve 

top careers. 
D) people with big egos deserve respect and admiration.  
E) e)having a successful career depends mainly on the belief that you 

have the ability to do things well. 
 
Texto 2 
Gabby Douglas: I was called a slave  
 The two gold medals star gymnast Gabby Douglas took home from the 
London Olympics almost never happened. In an interview with Oprah 
Winfrey, Douglas revealed that the bullying she received from her 
teammates at her training gym in Virginia Beach was at one point so 
unbearable that she considered quitting the sport. She said the other girls 
ostracized her and told racist jokes, and at one point suggested that she 
should clean the equipment: “Why doesn’t Gabby do it? She’s our slave.” 
Douglas said she “would come home at night and just cry my eyes out.” 
 
According to text, Gabby Douglas 
 
A) has won gold medals for the second time. 
B) was constantly bullied by the coach who trained her. 
C) became a champion in spite of unhappy moments earlier in her 

career. 
D) does not like cleaning the equipment as part of her activities as a 

gymnast. 
E) usually cries when she wins at important competitions. 
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Texto 3 
 
Pet theories – can animals increase our wellbeing? 
 
 The body of evidence supporting the notion that pet ownership is good for 
your health grew even fatter this month. American researchers have 
discovered that owning a pet can significantly reduce the risk of a common 
cancer. And that's not all. "There have been studies that have suggested 
pet owners are more likely to have higher self-worth and are less likely to 
suffer loneliness and depression," says Dr Deborah Wells of the University 
of Belfast, who has conducted several studies on the benefits of pet 
ownership. Wells says pets are particularly useful for children. "Pets can 
become like a therapist. If children are bullied at school, or their parents 
are getting divorced, children will often tell their pets their problems 
whereas they wouldn't always talk to a person." The routine and 
"normality" of having a pet can help people suffering a traumatic event, 
such as bereavement or a diagnosis of terminal illness. The researchers 
found that people with animals to care for adjusted far better after the 
death of someone close than those without pets. "We live in a society 
where we do not like to cry in front of people, but there are a large number 
of people who can cry in front of their pets", one of the reseachers adds. 
 
According to text, it is correct to say that 
 
A) Having a pet is harmful for your health because animals can cause 

breathing problems. 
B) b) Children who experience bullying can benefit from having pets as 

they feel less comfortable   to tell the animals their problems. 
C) Owning a pet can be harmful to people who are seriously ill. 
D) Constant contact with a pet helps people to overcome personal losses. 
E) Human beings are selfish and not able to share their experiences with 

another person. 
Texto 4 
The Four Oxen and the Lion 
A Lion used to prowl about a field in which Four Oxen used to live. Many a 
time he tried to attack them; but whenever he came near, they turned their 
tails to one another, so that whichever way he approached them he was 
met by the horns of one of them. At last, however, they quarreled among 
themselves, and each went off to pasture alone in a separate corner of the 
field. Then the Lion attacked them one by one and soon made an end of all 
four. 
 
A fábula The Four Oxenandthe Lion ilustra um preceito moral, como se 
espera em textos desse gênero. Essa moral, podendo ser compreendida 
como o tema do texto, está expressa em: 
 
A) O mais forte sempre vence. 
B) A união faz a força. 
C) A força carrega a justiça nas costas. 
D) O ataque é a melhor defesa. 
E) O inimigo da vida é a morte. 
 
Texto 5 
Overcoming Our Fears 
To the Editor: 
Re “It’s Not Cute to Be Scared,” by Caroline Paul (Sunday Review, Feb. 21): 
As a child psychologist, I would say that it is normal to be scared. This is the 
case for boys, for girls and for ourselves. At times fear is an important 
emotion that helps keep us safe. We need to begin by validating that 
emotion in all our children. 
Perhaps a more effective message to give boys and girls is that sometimes 
by doing that feared thing they can begin to shrink and to overcome their 
fears, and in doing so they will enjoy life more fully. 
We can then help our children to tune in to their own emotional regulation 
and increasingly become more competent at dealing with it effectively, and 
not allowing their fears to stop them from succeeding. 
 
 
 
 
 
 

Sobre a carta ao editor, publicada online em resposta ao artigo 
It’snotcutetobescared, pode-se afirmar que a leitora Tamar Z. Kahane 
 
A) acredita que o medo não pode impedir uma pessoa, especialmente as 

crianças, de ter sucesso. 
B) assegurou que aprender a lidar com omedo é algo que apenas os 

adultos são capazes. 
C) concordou com o artigo de Caroline Paul sobre o medo, no jornal The 

New York Times. 
D) consultou uma psicóloga para saber se realmente ter medo é coisa de 

criança. 
E) explicou que, às vezes, quando um menino ou uma menina faz aquilo 

que tem medo, é possível reduzir ou superar tal medo. 
RESPOSTAS 
Q.01-E Q.02-C Q.03-D Q.04-B Q.05-E 

 
ESPANHOL 
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 7 QUESTÕES:  
Una momia cubierta de tatuajes 
 
Flores de loto en las caderas, vacas en el brazo, babuinos en el cuello... 
1Estos son algunos de los espectaculares tatuajes hallados en el cuerpo de 
una momia egipcia. Sus descubridores creen que probablemente eran 
símbolos sagrados, que pudieron servir para enfatizar poderes religiosos de 

la mujer que decoró su cuerpo con estas imágenes hace más de 3.000  

años. 
Estos tatuajes, cuyo 2hallazgo se acaba de anunciarse en una 3conferencia 
de 4arqueología celebrada en California, son los primeros en una momia de 
Egipto dinástico que muestran objetos reales. Sólo unas pocas antiguas 
momias egipcias exhiben tatuajes, y no son más que patrones de puntos o 
guiones. Especialmente destacado entre los nuevos tatuajes son los 
llamados 6ojos ‘wadjet’: posibles símbolos de protección contra el mal que 
adornan el cuello, los hombros y la espalda. "Desde cualquier ángulo que se 
mire a esta mujer, un par de ojos divinos te devuelven la mirada", dice 
Anne Austin, arqueóloga de la Universidad de Stanford en California, que 
presentó los resultados en una reunión de la Asociación Americana de 
Antropólogos Físicos. 
Austin se dio cuenta de los tatuajes mientras examinaba las momias para el 
Instituto Francés de Arqueología Oriental, que lleva a cabo investigaciones 
en Deir el-Medina, un pueblo que fue una vez hogar de los antiguos 
artesanos que trabajaron en las tumbas en el cercano Valle de los Reyes, 
informa Nature.com. Analizando un torso sin cabeza ni brazos que data del 
1300-1070 a.C., Austin notó marcas en el cuello. Al principio, pensó que 
habían sido pintadas, pero pronto se dio cuenta de que eran tatuajes. 
Austin conocía la existencia de tatuajes descubiertos en otras momias 
utilizando imagen infrarroja, que analiza más profundamente en la piel que 
las imágenes de luz visible. Con la ayuda de la iluminación de infrarrojos y 
un sensor de infrarrojos, Austin determinó que la momia de Deir el-Medina 

cuenta con más de 30  tatuajes, incluyendo algunos oscurecidos por las 

resinas usadas en la momificación que eran invisibles para el ojo. 
Los tatuajes identificados hasta el momento llevan un poderoso significado 
religioso. Muchos, como las vacas, se asocian con la diosa Hathor, una de 
las deidades más prominentes en el antiguo Egipto. Los símbolos en la 
garganta y los brazos pueden haber sido la intención de dar a la mujer un 
impulso de poder mágico mientras cantaba o tocaba música durante los 
rituales de Hathor. 
Los tatuajes también puede ser una expresión pública de la virtud religiosa 
de la mujer, dice Emily Teeter, un egiptólogo de la Universidad de Chicago 
en Illinois."Hasta ahora no conocíamos este tipo de presiones", dice Teeter, 
agregando que ella y otros egiptólogos quedaron "estupefactos" cuando se 
enteraron del hallazgo.  
 
 
Q.01-(Uece)  Al final del texto, el egiptólogo Emily Teeter añade que la 
momia tatuada  
A) no ha causado ningún extrañamiento.    
B) abre un abanico de posibilidades arqueológicas.    
C) ha dejado a los egiptólogos asombrados.    
D) jamás encontrarán algo semejante.    
  
 
 

http://www.nytimes.com/2016/02/21/opinion/sunday/why-do-we-teach-girls-that-its-cute-to-be-scared.html
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Q.02-(Uece)  Anne Austin, durante su exposición, señala que  
A) algunos símbolos no eran tatuajes, sino pinturas.    
B) el sensor infrarrojo no pudo identificar todos los tatuajes.    

C) ha encontrado solamente 30  tatuajes distintos.    

D) algunos tatuajes no están muy claros debido al proceso de 
momificación.    

  
Q.03- (Uece)  De acuerdo con el texto, Anne Austin hizo su trabajo a pedido  
A) de la Universidad de Stanford en California.    
B) del Instituto Francés de Arqueología Oriental.    
C) de la Asociación Americana de Antropólogos Físicos.    
D) de los artesanos que actúan en el Valle de los Reyes.    
  
Q.04-(Uece)  El término “hallazgo” (referencia 2) puede ser entendido 
como  
A) un descubrimiento importante.    
B) cualesquier materiales arqueológicos.    
C) objetos propios de los faraones.    
D) momias del antiguo Egipto.    
  
Q.05-(Uece)  La expresión “Estos son algunos…” (referencia 1) en el singular 
se dice:  
A) Este es alguno…    
B) Esto es alguno…    
C) Este és algún…    
D) Esto és algún…    
  
Q.06-(Uece)  De acuerdo con las dos primeras líneas del texto, no son cosas 
o animales tatuados en diversas partes del cuerpo de la momia:  
A) flores de loto.    
B) vacas.    
C) babuinos.    
D) cuello.    
  
Q.07-(Uece)  Asimismo apunta la Señora Austin que las vacas tatuadas en 
los brazos de la momia  
A) radian el poder mágico de las momias.    
B) están asociadas a una deidad importante de Egipto.    
C) al igual que las flores de loto, representan longevidad.    
D) defienden de la ira de la diosa Hathor.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
LA MUERTE TIENE PERMISO 
 
Los campesinos de una comunidad del agro mexicano tienen serios 
problemas con los líderes locales y solicitan la presencia de la autoridad 
central para resolverlos. Les envían unos agrónomos o “ingenieros”. Se 
convoca una asamblea y en ella funge como presidente, con plenos 
poderes, un representante de los ejidatarios. Abierta la sesión, se da la 
palabra a los asistentes; todos con muy poca escolaridad y algunos 
analfabetos, no logran expresar lo que quieren; esperan que los otros lo 
hagan: Por fin, cuando Sacramento pide la palabra, todos se disponen a 
escucharlo; él es conocido por su honestidad y, llegado el momento, 
también por su coraje. Él tiene una denuncia contra el Presidente Municipal 
de San Juan de las Manzanas. 
Entre los abusos cometidos por esa autoridad están el haberse apropiado, 
usando sus influencias y artimañas, de las tierras de Felipe Pérez y Juan 
Hernández cuyas propiedades colindaban con la suya. El hijo de Felipe que 
reaccionó, echándole en cara al Presidente sus desmanes, fue preso, 
torturado y muerto “porque dizque se andaba robando una vaca” del 
susodicho. 
La voz de Sacramento parece temblar cuando cuenta lo que dicho 
Presidente y su gente hicieron con las hijas de dos campesinos, una de ellas 
ya comprometida; las raptaron. Y “cuando regresaron las muchachas, en 
muy malas condiciones, ni siquiera tuvimos que preguntar nada. Y se 
alborotó la gente de a deveras, ya que nos cansamos de estar a merced de 
tan mala autoridad”. 
Por primera vez, la voz de Sacramento vibró. En ella latió una amenaza, un 
odio, una decisión ominosa. Y concluyó: “como nadie nos hace caso, que a 
todas las autoridades hemos visto, sin ningún resultado, ahora solicitamos 
su venia para hacernos justicia con nuestra propia mano”. 
Sigue una acalorada discusión. Ni los “ingenieros” se ponen de acuerdo: 

para unos aquello sería un acto de barbarie, otros ven en ello la única 
salida. Entonces toma la palabra el presidente de la asamblea: “será la 
asamblea la que decida. Yo asumo la responsabilidad. Los que estén de 
acuerdo en que se les dé permiso a los querellantes para hacerse justicia 
con la propia mano, que levanten la mano.” Todos los brazos se tienden a 
lo alto, inclusive los de los ingenieros. “La asamblea da permiso a los de San 
Juan de las Manzanas para lo que solicitan”.  
Sacramento, que ha permanecido en pié, con calma, termina de hablar. No 
hay alegría ni dolor en lo que dice. Su expresión es sencilla y simple. “Pues 
muchas gracias por el permiso, porque como nadie nos hacía caso, desde 
ayer el Presidente Municipal de San Juan de las Manzanas está difunto”. 
 
Edmundo Valadez, La muerte tiene permiso. FCE México 1995, p. 9-15 – 
texto abreviado.  
 
 
Q.08- (Acafe)  Indica la alternativa que sintetiza el contenido del relato.  
A) El permiso se niega porque el concederlo sentará un precedente. A 

partir de entonces todos los que sufran alguna vejación querrán hacer 
justicia con las propias manos.    

B) Los habitantes de una comunidad rural ya no soportan los abusos del 
líder comunitario, “Presidente Municipal”; entonces piden y obtienen 
licencia para actuar en defensa propia.    

C) Sacramento, usando recursos oratorios, exageró los abusos del 
presidente de S. J. de las Manzanas para obtener la venia que 
solicitaban.    

D) Lo que piden los habitantes de S. J. de las Manzanas no es justicia, sino 
venganza. Luego, tendrá que rehusárseles.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 4 QUESTÕES:  
Lea el texto atentamente y a continuación escoja la alternativa adecuada 
para la(s) siguiente(s) cuestión(ones). 
 
El mensaje oculto en la espada de un caballero medieval 
 

Está formada por 96  centímetros de frío y afilado acero, pesa 1,2  

kilogramos y alberga un misterio que lleva casi 200 años desconcertando a 
los arqueólogos. La Biblioteca Británica acaba de dar a conocer una espada 
medieval con una extraña inscripción que, desde 1825 (año en que se 
encontró el arma), ha sido imposible descifrar. Por ello, la entidad ha 
solicitado la ayuda de toda cualquier persona que crea que puede aportar 
una teoría razonable sobre la traducción. 
La espada lleva desconcertando a los investigadores desde hace dos siglos. 
De hecho, y además de sus características, de ella solo se sabe que cuenta 
con un enigmático mensaje de 18 letras en su 1ranura central: 
“NDXOXCHWDRGHDXORVI”. En vista de lo intrigante de esta inscripción, la 
Biblioteca Británica ha incluido el arma en una exposición ubicada en una 
de sus salas para que todos puedan disfrutar de ella e intentar desvelar el 
significado de las letras. 
La espada fue encontrada en el fondo del rio Witham, ubicado en 
Lincolnshire (al oeste de Gran Bretaña) en 1825. Desde entonces se ha 
logrado averiguar que fue fabricada en el S. XIII, por lo que se sospecha que 
pudo haber sido utilizada por un caballero medieval. “Es el tipo de espada 
que los caballeros medievales y los barones habrían utilizado en la época de 
la Carta Magna”, ha señalado el comisario de la exposición, Julián Harrison 
en declaraciones al “Daily Mail”. 
La Biblioteca Británica ha señalado en su página web que las características 
de esta espada hacen pensar que fue utilizada en combate. “Si se golpea 
con fuerza suficiente con ella, podría haber 2rebanado fácilmente la cabeza 
de un hombre en dos”, ha señalado la entidad en la Red. A su vez, ha 
determinado que fue probablemente fabricada en Alemania, aunque 
tampoco existen datos fehacientes sobre ello. 
 
(http://www.abc.es/cultura/20150812/abci-espada-misterio-cabalero-
html. adaptado)  
 
Q.09-(Pucmg)  Debido a las circunstancias de esta espada, la Biblioteca 
Británica  
A) convocó a especialistas en la Edad Media para descifrar su mensaje.    
B) ha expuesto la espada para análisis de los estudiosos interesados.    
C) pretende encontrar a alguien con posibilidad de descifrar el mensaje.    
D) recompensará a quien descubra el significado en visitas abiertas.    
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Q.10. (Pucmg)  En el cuarto párrafo, referencia 2, la palabra REBANADO 
puede ser sustituida sin cambiar el sentido por  
A) matado.    
B) cortado.    
C) herido.    
D) sangrado.    
  
Q.11- (Pucmg)  Con certeza se puede afirmar con relación a la espada en 
cuestión que  
A) fue manejada por un caballero medieval.    
B) era la preferida para las batallas por los caballeros medievales.     
C) era forjada en la fábrica real denominada de Carta Magna durante el 

siglo XIII.    
D) era de uso frecuente en el siglo XIII.    
  
Q.12- (Pucmg)  El texto se refiere a una espada que  
A) cuenta con un rótulo enigmático.    
B) tiene dibujos enigmáticos en su acero.    
C) apareció en la Biblioteca Británica.    
D) se encontró recientemente en un río.    
  
RESPOSTAS:   
 
Resposta da questão 1: 
 [C] 
 
De acordo com o texto, temos: “Emily Teeter, un egiptólogo de la 
Universidad de Chicago en Illinois. "Hasta ahora no conocíamos este tipo de 
presiones", dice Teeter, agregando que ella y otros egiptólogos quedaron 
"estupefactos" cuando se enteraron del hallazgo.” O investigador utiliza a 
palabra “estupefactos”, que também pode ser substituída por 
“asombrados”. Alternativa correta, [C], portanto.   
 
Resposta da questão 2: 
 [D] 
 
De acordo com o texto, em relação à exposição da pesquisadora: “Austin 

determinó que la momia de Deir el-Medina cuenta con más de 30  

tatuajes, incluyendo algunos oscurecidos por las resinas usadas en la 
momificación que eran invisibles para el ojo.”. Alternativa correta, [D], 
portanto.   
 
Resposta da questão 3: 
 [B] 
 
De acordo com o texto, Anne Austin realizou seu trabalho a pedido do 
Instituto Francês de Arqueologia Oriental: “Austin se dio cuenta de los 
tatuajes mientras examinaba las momias para el Instituto Francés de 
Arqueología Oriental, que lleva a cabo investigaciones en Deir el-Medina, 
un pueblo que fue una vez hogar de los antiguos artesanos que trabajaron 
en las tumbas en el cercano Valle de los Reyes, informa Nature.com.”   
 
Resposta da questão 4: 
 [A] 
 
O termo “hallazgo” é o mesmo que “un descubrimiento importante”, 
alternativa [A], portanto.   
 
Resposta da questão 5: 
 [A] 
 
O singular de “Estos son algunos...” é “Este es alguno…”. Alternativa 
correta, [A]. As demais alternativas não são corretas, pois “es” não pode ser 
acentuado e o singular de “algunos” corresponde a “alguno”, dado que a 
estrutura completa é “1Estos son algunos de los espectaculares tatuajes 
hallados en el cuerpo de una momia egípcia”. Quando utilizamos “algún”, 
este deveria ir ao lado de um substantivo masculino singular, o que não 
ocorre na estrutura.   
 
 
 
 

Resposta da questão 6: 
 [D] 
 
De acordo com o início do texto, a múmia tinha as seguintes inscrições em 
seu corpo: “Flores de loto en las caderas, vacas en el brazo, babuinos en el 
cuello... 1Estos son algunos de los espectaculares tatuajes hallados en el 
cuerpo de una momia egipcia.” Assim, “cuello” (pescoço) é a única parte do 
corpo da mulher encontrada e não se refere a uma tatuagem. Alternativa 
correta, [D], portanto.   
 
Resposta da questão 7: 
 [B] 
 
De acordo com as vacas tatuadas nos braços da múmia se pode afirmar, 
segundo o texto: “Los tatuajes identificados hasta el momento llevan un 
poderoso significado religioso. Muchos, como las vacas, se asocian con la 
diosa Hathor, una de las deidades más prominentes en el antiguo Egipto.” 
Alternativa correta, [D], portanto.   
 
Resposta da questão 8: 
 [B] 
 
A alternativa que sintetiza o conteúdo do relato está presente em [B], como 
se informa no texto: “La voz de Sacramento parece temblar cuando cuenta 
lo que dicho Presidente y su gente hicieron con las hijas de dos campesinos, 
una de ellas ya comprometida; las raptaron. Y ‘cuando regresaron las 
muchachas, en muy malas condiciones, ni siquiera tuvimos que preguntar 
nada. Y se alborotó la gente de a deveras, ya que nos cansamos de estar a 
merced de tan mala autoridad’. (…) Por primera vez, la voz de Sacramento 
vibró. En ella latió una amenaza, un odio, una decisión ominosa. Y concluyó: 
‘como nadie nos hace caso, que a todas las autoridades hemos visto, sin 
ningún resultado, ahora solicitamos su venia para hacernos justicia con 
nuestra propia mano’”.   
 
Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
A Biblioteca Britânica, devido às circunstâncias da espada apresentada no 
texto, pretende solicitar a ajuda de qualquer pessoa que decifre a inscrição 
presente no objeto: “(…) la entidad [Biblioteca Británica] ha solicitado la 
ayuda de toda cualquier persona que crea que puede aportar una teoría 
razonable sobre la traducción.” Alternativa correta, [C], portanto.   
 
Resposta da questão 10: 
 [B] 
 
A palavra “rebanado” pode ser substituída por “cortado”. De acordo com o 
texto: “Si se golpea con fuerza suficiente con ella, podría haber 2rebanado/ 
cortado fácilmente la cabeza de un hombre en dos.”. De acordo com o 
Diccionario de la Real Academia Española, o verbo “rebanar” significa: 
“Cortar o dividir algo de una parte a otra.” Alternativa correta [B], portanto.   
 
Resposta da questão 11: 
 [D] 
 
De acordo com as informações contidas no texto, podemos afirmar que a 
espada era de uso frequente no século XIII: “(…) se ha logrado averiguar 
que fue fabricada en el S. XIII”. Alternativa correta, [D], portanto.   
 
Resposta da questão 12: 
 [A] 
 
O texto refere-se a uma espada que possui um rótulo enigmático, tal como 
se apresenta na passagem: “La espada (...) además de sus características, 
de ella solo se sabe que cuenta con un enigmático mensaje de 18 letras en 
su ranura central: “NDXOXCHWDRGHDXORVI”. Alternativa correta, [A], 
portanto.   
 
 


