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ARTE 
 
Q.01- A imagem abaixo caracteriza.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A) Uma arquitetura românica; 
B) Um mosaico bizantino; 
C) Uma arquitetura gótica; 
D) Uma iluminura sacra 
E) Um painel tipicamente renascentista.    
 
Q.02-O Surgimento da estética bizantina está diretamente relacionada. 
A) Ao princípio da civilização romana e seu ensejo imperialista; 
B) Ao ideário de beleza do mundo clássico que supervalorizava as 

proporções perfeitas; 
C) Ao surgimento de uma mentalidade racionalista e experimentalista; 
D) Ao declínio do Império romano do ocidente e expansão do 

cristianismo. 
E) Ao paganismo politeísta da cidade de Bizâncio.   
 
Q.03- A estética gótica remonta aos vitrais das catedrais francesas do séc. 
XII. Destaque para a verticalidade impactante da Catedral de Chartres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A arte gótica moldou a cultura ocidental na chamada Baixa Idade Média. 
Entre os valores desse novo estilo se destacava.  
 
A) A valorização da horizontalidade e das linhas retas; 
B) O interior escuro e austero das grandes catedrais;  
C) A temática racionalista dos vitrais e iluminuras,  
D)  A utilização de contratores externos usados para sustentar a 

verticalidade das paredes; 
E) A valorização da cor preta e a busca por uma atmosfera sombria.   
 
Q.04- “Uma das principais expressões da arte grega, o teatro, tem suas 
origens ligadas às dionisíacas, festas em homenagem a Dioníso, deus do 
vinho. ”    
 
Dois gêneros clássicos do teatro grego originaram-se destes festivais, são 
eles. 
 
A) Melodrama e tragédia; 
B) Drama e pantomima; 
C) Tragédia e drama; 
D) Vaudeville e comédia; 
E) Tragédia e comédia. 
 
 
 
 
Q.05-  Miguel Angelo Buonarotti representa um dos mais imponentes 
nomes da chamada Renascença italiana. Sua relação com a Igreja Católica 

mostrou-se controversa devido ao seu posicionamento político incisivo e 
sua proximidade com a Casa di Médici. Todavia, essas “ranhuras” não o 
impediram de pintar um dos maiores símbolos do cristianismo e da própria 
história da arte. Trata-se do afresco A criação de Adão no qual anjos, 
Criador e Criatura adornam o teto da suntuosa Capela Sistina.  

 
A Criação de Adão. Afresco, 280 cm x 570 cm. 
Michelangelo Buonarotti. Capela Sistina.Itália 1511. 
Partindo de tais referências e levando em consideração a mentalidade 
renascentista é coerente afirmar que a obra em questão:  
 
A) Caracteriza o agnosticismo do homem renascentista, materializado 

numa abordagem racionalista e problematizadora da visão original de 
mundo.  

B) Retrata o homem a imagem e semelhança de Deus sem diferenciar o 
espaço simbólico no qual os dois se encontram. 

C) Caracteriza na figura de Adão a busca incessante pelo paraíso. Já que 
os “prazeres do mundo” o faz sentir-se desconfortável. 

D) Possibilita novas maneiras de interpretar a relação criacionista, 
fazendo uso de enquadramentos inovadores e valorizando uma 
retratação antropomórfica da cena.   

E) Aborda de maneira humanista uma passagem decisiva do Gênesis, 
atribuindo ao Criador um papel secundário e consonante ao texto 
bíblico.   

 
Respostas 
Q.01-D Q.02-D Q.03-D Q.04-E Q.05-E 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Texto para resolver as questões de 1 a 3 
 
 "Vivemos mais uma grave crise, repetitiva dentro do ciclo de 
graves crises que ocupa a energia desta nação. A frustração cresce e a 
desesperança não cede. Empresários empurrados à condição de liderança 
oficial se reúnem em eventos como este, para lamentar o estado de coisas. 
O que dizer sem resvalar para o pessimismo, a crítica pungente ou a 
autoabsolvição? 
 É da história do mundo que as elites nunca introduziram 
mudanças que favorecessem a sociedade como um todo. Estaríamos nos 
enganando se achássemos que estas lideranças empresariais aqui reunidas 
teriam a motivação para fazer a distribuição de poderes e rendas que uma 
nação equilibrada precisa ter. Aliás, é ingenuidade imaginar que a vontade 
de distribuir renda passe pelo empobrecimento da elite. É também ocioso 
pensar que nós, da tal elite, temos riqueza suficiente para distribuir. Faço 
sempre, para meu desânimo, a soma do faturamento das nossas mil 
maiores e melhores empresas, e chego a um número menor do que o 
faturamento de apenas duas empresas japonesas. Digamos, a Mitsubishi e 
mais um pouquinho. Sejamos francos. Em termos mundiais somos 
irrelevantes como potência econômica, mas ao mesmo tempo 
extremamente representativos como população. " 
("Discurso de Semler aos Empresários", Folha de S. Paulo, 11/09/91) 
 
Q.01- Segundo se depreende do texto, é possível afirmar que: 
A) toda mudança social provém do esforço conjunto das elites do país. 
B) nenhum povo é capaz de alterar suas estruturas sem o apoio das 

elites. 
C) as elites empresariais, produzindo riquezas, aceleram as mudanças 

sociais. 
D) não é próprio das elites lançar projetos que estimulem mudanças na 

sociedade como um todo. 
E) Sem a ajuda das elites, não há trabalho e renda. 
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Q.02- Segundo o espírito do texto, pode-se dizer também que, no Brasil, só 
não há melhor distribuição de renda 
A) por falta de uma política econômica melhor dirigida. 
B) porque não é do interesse das elites, nem têm elas possibilidades de 

favorecer essa distribuição. 
C) porque as elites estão sempre com um pé atrás, desconfiadas do 

poder público. 
D) porque os recursos acumulados, embora suficientes, são manipulados 

pelas elites. 
E) a elite é manipulada pela imprensa. 
 
Q.03- “crítica pungente ou a autoabsolvição?...” 
A palavra destacada é sinônima de: 
A) forte 
B) fraca 
C) irreal. 
D) desleal. 
E) fútil 
 
Texto para resolver as questões de 4 a 6. 
 
 "Vivemos numa época de tamanha insegurança externa e interna, e de 
tamanha carência de objetivos firmes, que a simples confissão de nossas 
convicções pode ser importante, mesmo que essas convicções, como todo 
julgamento de valor, não possam ser provadas por deduções lógicas. 
 Surge imediatamente a pergunta: podemos considerar a busca 
da verdade - ou, para dizer mais modestamente, nossos esforços para 
compreender o universo cognoscível através do pensamento lógico 
construtivo - como um objeto autônomo de nosso trabalho? Ou nossa 
busca da verdade deve ser subordinada a algum outro objetivo, de caráter 
prático, por exemplo? Essa questão não pode ser resolvida em bases 
lógicas. A decisão, contudo, terá considerável influência sobre nosso 
pensamento e nosso julgamento moral, desde que se origine numa 
convicção profunda e inabalável Permitam-me fazer uma confissão: para 
mim, o esforço no sentido de obter maior percepção e compreensão é um 
dos objetivos independentes sem os quais nenhum ser pensante é capaz de 
adotar uma atitude consciente e positiva ante a vida. 
 Na própria essência de nosso esforço para compreender o fato 
de, por um lado, tentar englobar a grande e complexa variedade das 
experiências humanas, e de, por outro lado, procurar a simplicidade e a 
economia nas hipóteses básicas. A crença de que esses dois objetivos 
podem existir paralelamente é, devido ao estágio primitivo de nosso 
conhecimento científico, uma questão de fé. Sem essa fé eu não poderia 
ter uma convicção firme e inabalável acerca do valor independente do 
conhecimento. 
 Essa atitude de certo modo religiosa de um homem engajado no 
trabalho científico tem influência sobre toda sua personalidade. Além do 
conhecimento proveniente da experiência acumulada, e além das regras do 
pensamento lógico, não existe, em princípio, nenhuma autoridade cujas 
confissões e declarações possam ser consideradas "Verdade " pelo 
cientista. Isso leva a uma situação paradoxal: uma pessoa que devota todo 
seu esforço a objetivos materiais se tornará, do ponto de vista social, 
alguém extremamente individualista, que, a princípio, só tem fé em seu 
próprio julgamento, e em nada mais. É possível afirmar que o 
individualismo intelectual e a sede de conhecimento científico apareceram 
simultaneamente na história e permaneceram inseparáveis desde então. " 
 (Einstein, in: "O Pensamento Vivo de Einstein", p. 13 e 14, 5a. 
edição, Martin Claret Editores) 
 
Q.04-Em "A crença de que esses dois objetivos podem existir 
paralelamente é, devido ao estágio primitivo de nosso conhecimento 
científico, uma questão de fé", o autor empregou a palavra em destaque 
porque 
A) é uma indicação da distância espacial entre o escritor e o leitor. 
B) é uma indicação da proximidade temporal entre o escritor e o leitor. 
C) é uma indicação da distância temporal entre o escritor e o leitor. 
D) é uma referência coesiva a elementos da frase anterior. 
E) a um elemento distante do narrador. 
 
 
 
 
 

Q.05- “Isso leva a uma situação paradoxal...” 
A palavra destacada pode ser trocada, sem alterar o sentido do texto, por 
A) contraditória. 
B) simultânea. 
C) irreal. 
D) imposta. 
E) igual 
 
Q.06- “uma pessoa que devota todo seu esforço a objetivos materiais se 
tornará...” 
O termo destacado 
A) é um pronome interrogativo. 
B) é uma conjunção, pois só liga as duas orações. 
C) é um pronome relativo e retoma “esforço” 
D) é um pronome relativo e retoma “uma pessoa” 
E) é um pronome relativo, sem referente. 
 
Q.07- O pronome “lhe” exerce como complemento verbal a função de 
objeto indireto. Há uma situação em que ele funciona como adjunto 
adnominal, ligando-se a substantivo e tendo valor possessivo. Isso ocorre 
em 
A) enviei – lhe o livro ontem. 
B) aquele conhecimento não lhe basta. 
C) encontrei – lhe o pai. 
D) escrevi – lhe uma bela carta. 
E) respondi-lhe que não faria a prova. 
 
Q.08- O pronome “lhe” funciona como objeto indireto e só pode ser usado 
se a preposição for o A e o objeto, “uma pessoa”. Isso ocorre em 
A) a moça entregou o livro ao colega de sala. 
B) a moça avisou o horário da prova ao amigo. 
C) aquele aluno não gosta do professor. 
D) o aluno assistiu ao belo filme. 
E) o aluno desconfia do colega. 
 
Texto para resolver as questões de 9 e 10 
           A NOVA (DES)ORDEM 
 

 Em tempos de globalização de mercados, os países desenvolvidos 
passam por um processo perverso: o crescimento de uma riqueza é 
acompanhado por uma diminuição no nível de emprego. Atribui-se o 
encolhimento do mercado de trabalho à escalada dos padrões de qualidade 
e produtividade das empresas. 
 A revolução tecnológica é um processo sem volta. A cada 
inovação, levas de trabalhadores vão sendo privadas do relacionamento 
diário com o relógio de ponto. 
 Estudo do Ipea registra algo de que já se suspeitava: a 
modernização do modelo produtivo, fenômeno recente entre nós, assusta 
também o trabalhador brasileiro. 
 A exemplo do que ocorre no chamado Primeiro Mundo, a maior 
vítima do avanço tecnológico e gerencial é a mão-de-obra menos 
qualificada. O novo mercado tende a desprezar o funcionário formado à 
moda antiga, adestrado para executar tarefas específicas. 
 Na economia emergente são valorizados trabalhadores de 
formação educacional mais densa, pessoas com maior capacidade de 
raciocínio. De maneira crescente é exigido menor grau de habilidades 
manipulativas e maior grau de abstração no desempenho do trabalho 
produtivo", diz o estudo do Ipea. Torna-se importante o desenvolvimento 
da capacidade de adquirir e processar intelectualmente novas informações, 
de superar hábitos tradicionais, de gerenciar-se a si próprio. 
 No contexto desse novo modelo, o grau de instrução do 
trabalhador passa a ser sua principal ferramenta. Os números disponíveis 
no Brasil a esse respeito são desoladores. Conforme pesquisa nacional feita 
pelo IBGE em 90, cerca de 33 milhões de trabalhadores brasileiros (53% do 
mercado de trabalho) tinham no máximo cinco anos de estudo. 
 A experiência mundial, ainda de acordo com o trabalho do Ipea, 
indica que são necessários pelo menos oito anos de estudos para que uma 
pessoa esteja em condições de receber treinamentos específicos. 
 O maior desafio do Brasil de hoje é, portanto, educar sua gente. 
Destruído como está, o conserto do modelo educacional do país é tarefa 
para duas décadas. Até lá, a horda de marginalizados vai inchar. 
 Josias de Souza. "Folha de S. Paulo", 20 out. 1995. 
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Q.09- Em "assusta também o trabalhador brasileiro" (ref. 2), a palavra 
também se articula bem como as noções de: 
A) repetição / reiteração. 
B) realce / ilustração. 
C) equivalência / equiparação. 
D) adição / inclusão. 
E) negação / reiteração. 
 

Q.10- “Estudo do Ipea registra algo de que já se suspeitava...” 
A oração destacada é importante, pois nos dá informações relevantes sobre 
a oração anterior e tem valor de 
A) substantivo. 
B) adjetivo. 
C) advérbio. 
D) numeral. 
E) verbo. 

 
Respostas 
Q.01-D Q.02-B Q.03-A Q.04-D Q.05-A 
Q.06-D Q.07-C Q.08-A Q.09-D Q.10-B 
 
LITERATURA 
Q.01 - Leia o texto a seguir: 
 

 
O texto acima permite associá-lo, diretamente, ao: 
 
A) Trovadorismo, pois os artistas compunham e cantavam para os 

integrantes da Corte cantigas sobre as façanhas dos cavaleiros 
medievais.    

B) Trovadorismo, pois as cantigas líricas e satíricas, escritas em versos, 
eram cantadas pelos artistas ao som de instrumentos de corda.    

C) Humanismo, visto que as personagens do teatro de Gil Vicente, como 
os trovadores e os jograis, eram em sua maioria nobres e constituíam 
a elite da época.    

D) Classicismo, pois os temas presentes nas cantigas líricas e satíricas 
vêm das narrativas da mitologia greco-latina.    

E) Classicismo, visto que Camões inspirou-se, para escrever Os Lusíadas, 
nas cantigas trovadorescas que narravam as aventuras dos navegantes 
portugueses.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q.02- O amor cortês foi um gênero praticado desde os trovadores 
medievais europeus. Nele a devoção masculina por uma figura feminina 
inacessível foi uma atitude constante. A opção cujos versos confirmam o 
exposto é:   
 
A) Eras na vida a pomba predileta  

(...) Eras o idílio de um amor sublime.  
Eras a glória, - a inspiração, - a pátria,  
O porvir de teu pai!  
(Fagundes Varela)     
B) Carnais, sejam carnais tantos desejos,  

Carnais sejam carnais tantos anseios,  
Palpitações e frêmitos e enleios  
Das harpas da emoção tantos arpejos...  
(Cruz e Sousa)     

C) Quando em meu peito rebentar-se a fibra,  
Que o espírito enlaça à dor vivente,  
Não derramem por mim nenhuma lágrima  
Em pálpebra demente.  
(Álvares de Azevedo)     

D) Em teu louvor, Senhora, estes meus versos  
E a minha Alma aos teus pés para cantar-te,  
E os meus olhos mortais, em dor imersos,  
Para seguir-lhe o vulto em toda a parte.  
(Alphonsus de Guimaraens)     

E) Que pode uma criatura senão,  
entre criaturas, amar?  
amar e esquecer  
amar e malamar,  
amar, desamar, amar?  
(Manuel Bandeira)     

 
Q.03-Assinale a alternativa que identifique corretamente o tipo de 
composição poética exemplificada no trecho. 
 
Ai, dona fea, foste-vos queixar 
Que vos nunca louv`em[o] meu trobar; 
Mais ora quero fazer um cantar 
Em que vos loarei toda via; 
E vedes como vos quero loar: 
Dona fea, velha e sandia! 
(D. Joam Garcia de Guilhade) 
 
a) cantiga de amor 
b) cantiga de amigo 
c) cantiga de sofrimento 
d) cantiga de escárnio 
e) cantiga de maldizer 
 
Q.04-Procure ler com bastante atenção a obra abaixo e faça o que se pede: 
 
LÁGRIMAS  
Lágrimas de uma ilusão 
Sozinho em prantos 
Implorava por seu amor 
Mesmo não sendo correspondido uma única vez 
Almejava ao menos tocar seu rosto 
Caminhando pelo campo 
Avistava ao longe minha senhora 
Enquanto a solidão 
Se alastrava pela minha alma  
Quem me dera ter uma pequena fortuna 
Para poder ficar ao seu lado 
Por um dia, por uma noite 
Contemplando sua linda figura 
(Osvando Osvaldos) 
 
De acordo com os conhecimentos sobre o Trovadorismo, e com base na 
leitura do texto acima, podemos concluir que: 
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A) Este período literário é marcado por cantigas. Entre elas a cantiga de 
amor representada no texto acima  

B) Na frase “Quem me dera ter uma pequena fortuna” há a presença de 
um eu-lírico feminino. 

C) Apesar de observar a senhora feudal, o servo não tinha sentimentos 
por ela a não ser o de gratidão. 

D) Embora o autor seja masculino, há a possibilidade da voz do poema 
ser feminina. 

E) O amor que o servo sentia era correspondido pela senhora feudal, 
mas estes não podiam ficar juntos devido à diferença social. 

 
Q.05- De acordo com a cantiga de amor, assinale a alternativa correta. 
 
a) Há a presença de um eu-lírico feminino com a assinatura de um homem. 
b) O tema da cantiga é o sofrimento amoroso, embora este seja possível.  
c) O contexto da cantiga está ligado à ausência de uma maleabilidade 
social. 
d) A cantiga está divida em dois quartetos e dois tercetos. 
e) A cantiga fala sobre um amor impossível em forma de prosa. 
 
Q.06 - Analise a cantiga anterior e assinale a afirmativa correta. 
A) A cantiga apresentada possui versos decassílabos. 
B) Função central da cantiga é fazer uma crítica de forma indireta. 
C) O texto apresentado pertence ao período humanista. 
D) É apresentado o coito amoroso e a idealização da figura feminina  
E) A presença de dialogo do eu-lírico com a natureza  
 
Q.07- Sobre os nossos conhecimentos acerca das manifestações do 
Trovadorismo podemos dizer que: 
 
A) Trovadores eram aqueles que compunham as poesias e as melodias 

que as acompanhavam, e cantigas são as poesias cantadas.  
B) A mentalidade da época baseada no antropocentrismo serviu como 

base para a estrutura da cantiga de amigo, em que o amor espiritual e 
inatingível é retratado. 

C) As cantigas são unicamente expressões textuais compostas em 
cadernos de apontamentos, que mais tarde foram postas em 
coletâneas de canções chamadas Cancioneiros. 

D) As cantigas serviam como forma de entretenimento para as pessoas 
da época, o que permite associá-las em nossa contemporaneidade à 
música popular. 

E) A vassalagem amorosa é uma condição subordinada presente na 
cantiga de amigo. 

 
Q.08- Nas cantigas de amor do Trovadorismo: 
 
A) o trovador expressa um amor à mulher amada, encarando-a como um 

objeto acessível a seus anseios. 
B) o trovador velada ou abertamente ironiza personagens da época. 
C) o “eu-lírico” é feminino, expressando a saudade da ausência do 

amado. 
D) o poeta pratica a vassalagem amorosa, pois, em postura platônica, 

expressa seu amor à mulher amada. 
E) existe a expressão de um sentimento feminino, apesar de serem 

escritas por homens. 
 
Q.09- Com relação à Literatura Portuguesa pode dizer que: 
 
A) O ambiente das cantigas de amor é sempre o palácio, com o trovador 

declarando seu amor por uma dama (tratada de “amiga”). Daí o 
relacionamento próximo, íntimo,  dentro dos padrões medievais.  

B) O teatro vicentino é basicamente caracterizado pela sátira, criticando 
o comportamento de todas as camadas sociais: a nobreza, o clero e o 
povo. Gil Vicente não tem preocupação de fixar tipos psicológicos, e 
sim a de fixar tipos sociais. 

C) As cantigas do Trovadorismo são textos classificados como 
representantes do gênero dramático, visto os diálogos que em todas 
elas aparecem. 

D) Na cantiga de amigo temos um eu lírico masculino que sofre pelo 
distanciamento de sua amada. 

E) A cantiga de maldizer se caracteriza como sendo textos marcados pela 
rica elaboração poética.  

 

Q.10- Na lírica medieval galego-portuguesa há uma cantiga de composição 
breve e singela posta na voz de uma mulher apaixonada. Essas cantigas 
procedem de uma reelaboração culta da lírica popular anterior. São, 
portanto, de origem autóctone, a partir do contato da lírica pré-
trovadoresca popular, já reelaborada nas cortes, com a lírica cortesã 
occitana (a cançó). Ainda que todos os trovadores medievais fossem 
homens, utilizavam o ponto de vista feminino nessas cantigas, que têm 
como tema o erotismo feminino e os conflitos resultantes da ausência do 
“amado”.  
 
O trecho acima parece referir-se a uma cantiga de: 
 
A) Amor.  
B) Maldizer. 
C) Escárnio 
D) Amigo. 
E) Macumba. 
 
Respostas 
Q.01-B Q.02-D Q.03-D Q.04-A Q.05-C 
Q.06-D Q.07-D Q.08-A Q.09-B Q.10-B 
 
 
INGLÊS 
Texto 1/Questão 1 
 

 
 
Q.01-Uma campanha pode ter por objetivo conscientizara população sobre 
determinada questão social.Na campanha realizada no Reino Unido, a frase 
“A thirdofthefoodwebuy in the UK endsupbeingthrownaway” foi utilizada 
para enfatizar o(a)  
 
A) desigualdade social.  
B) escassez de plantações.  
C) reeducação alimentar.  
D) desperdício de comida.  
E) custo dos alimentos. 
 
Texto 2/Questão 2 
 
My brother the star, my mother the earth 
my father the sun, my sister the moon, 
to my life give beauty, to my 
body give strength, to my corn give 
goodness, to my house give peace, to 
my spirit give truth, to my elders give 
wisdom. 
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Q.02-Produções artístico-culturais revelam visões de mundopróprias de um 
grupo social. Esse poema demonstra aestreita relação entre a tradição oral 
da cultura indígena norte-americana e a 
 
A) transmissão de hábitos alimentares entre gerações.  
B) dependência da sabedoria de seus ancestrais. 
C) representação do corpo em seus rituais.  
D) importância dos elementos da natureza.  
E) preservação da estrutura familiar. 
 
Texto 3/Questões 3 e 4 
 
Feds Settle Over Fake Facebook Profile Used in Drug Case  
By Lauren Walker  
 
A DEA agent created a fake Facebook profile in a woman's name using the 
contents from her seized cellphone.  
The Justice Department reached a $134,000 settlement with a woman in 
upstate New York on Tuesday after the Drug Enforcement Administration 
used information from her cellphone to create a fake Facebook page in her 
name in an attempt to nab an alleged drug ring.  
The settlement comes more than a year after the woman, Sondra Arquiett, 
sued the Justice Department saying the DEA had caused “fear and great 
emotional distress” by creating the fake account. The government initially 
defended the agency, saying that Arquiett implicitly consented to the page 
by “granting access to the information stored in her cellphone and by 
consenting to the use of that information to aid in ... ongoing criminal 
investigations.” But as the case attracted widespread media attention over 
privacy concerns, the Justice Department decided to review the case.  
The drama began in 2010 when the authorities arrested Arquiett and seized 
her cellphone as part of a drug bust. Arquiett later pleaded guilty to a 
conspiracy to distribute cocaine, and a judge eventually sentenced her six 
weeks of time already served, in addition to a period of home detention 
and five years probation.  
But as Arquiett was awaiting trial, DEA Special Agent Timothy Sinnigen used 
information taken from her cellphone and created a fake Facebook page. 
He then used this fake account to gather information about an alleged drug 
ring.  
In 2013 Arquiett sued the agency, claiming the page endangered her well 
being as it “initiate[d] contact with dangerous individuals,” such as sending 
a friend request to a fugitive, and made it appear as if she was cooperating 
with a federal investigation.  
 

Disponível no site: <http://www.newsweek.com/feds-settle-over-fake-facebook-profile-
used-drug-case-301096>. Aceso em 25 jan. 2015 (adaptado).  

 
Q.03-De acordo com o texto, SondraArquiett decidiu processar o 
Departamento de Justiça dos Estados Unidos, porque 
 
A) discordava da sentença dada pelo juiz, após seu julgamento.  
B) precisava chamar a atenção da mídia, depois da prisão domiciliar.  
C) sentia-se em situação de risco, depois das ações de um agente do 

DEA.  
D) considerava impróprias as informações usadas pelo DEA, após sua 

prisão. 
E) e)precisava de dinheiro 
 
 
Q.04-A expressão inadditionto, destacada no texto, pode ser corretamente 
substituída por 
 
A) a)besides 
B) b)therefore 
C) c)since 
D) d)because 
E) e)in orderto 
 
 
 
 
 
 
 

Texto 4 
36 hours in Buenos Aires 
Contemporary Argentine history is a roller coaster of financial booms and 
cracks, set to gripping political soap operas. But through all the highs and 
lows, one thing hasremained constant: Buenos Aires’s graceful eleganceand 
cosmopolitan cool. This attractive city continues todraw food lovers, design 
buffs and party people with itsriotous night life, fashion-forward styling and 
a favorableexchange rate. Even with the uncertain economy, thecreative 
energy and enterprising spirit of Porteños, asresidents are called, prevail – 
just look to the growingranks of art spaces, boutiques, restaurants and 
hotels. 
 
SINGER, P. Disponível em: www.nytimes.com. Acesso em: 30 jul. 2012. 
 
Q.05-Nesse artigo de jornal, Buenos Aires é apresentada comoa capital 
argentina, que 
 
A) foi objeto de novelas televisivas baseadas em suavida noturna e 

artística.  
B) manteve sua elegância e espírito cosmopolita, apesardas crises 

econômicas.  
C) teve sua energia e aspecto empreendedor ofuscadospela incerteza da 

economia.  
D) foi marcada historicamente por uma vida financeira estável, com 

repercussão na arte.  
E) parou de atrair apreciadores da gastronomia, devidoao alto valor de 

sua moeda. 
 
Respostas 
Q.01-D Q.02-D  Q.03-C Q.04-A Q.05-B 
 
ESPANHOL 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Responde a las cuestiones de acuerdo con el texto abajo. 
¡Qué viva la ciencia, qué viva la poesía! 
¡Que viva siento mi lengua cuando tu lengua está 
sobre la lengua mía! 
El agua está en el barro, 
el barro en el ladrillo, 
el ladrillo está en la pared 
y en la pared tu fotografía. 
Es cierto que no hay arte sin emoción, 
y que no hay precisión sin artesanía, 
como tampoco hay guitarras sin tecnología. 
Tecnología del nylon para las primas, 
tecnología del metal para el clavijero. 
La prensa, la gubia y el barniz: 
las herramientas de un carpintero. 
Estás conmigo, 
estamos cantando a la sombra de nuestra parra. 
Una canción que dice que uno solo conserva lo que 
no amarra. 
Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra. 
Hay cines, 
hay trenes, 
hay cacerolas, 
hay fórmulas hasta para describir la espiral de una 
caracola. 
Hay más: hay tráfico, 
créditos, 
cláusulas, 
salas vip, 
hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas, 
hay condiciones para la constitución de una sociedad 
limitada, 
hay biberones y hay obuses, 
hay tabúes, 
hay besos, 
hay hambre y hay sobrepeso. 
Hay manos capaces de fabricar herramientas 
con las que se hacen máquinas para hacer 
ordenadores, que a su vez diseñan máquinas 
que hacen herramientas para que las use la mano. 
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Hay escritas infinitas palabras: 
zen, gol, bang, rap, Dios, fin... 
Hay tantas cosas 
yo solo preciso dos: 
mi guitarra y vos. 
 
Jorge Drexler (“Guitarra y vos”, Eco, 2004, adaptado).  
 
 
Q.01- La expresión “a su vez” (línea 38) establece, en el texto, una  
A) acción concluyente.    
B) sucesión de acciones.    
C) oposición de ideas e imágenes.    
D) concordancia de conceptos transcendentales.    
E) redundancia de preceptos psicológicos y laborales.    
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Lea con atención el siguiente texto. 
 
Viejos, ciegos, ignorantes miedos 
 
La mayoría de las personas que se consideran a sí mismas "normales" 
suelen experimentar hacia las enfermedades mentales un espanto sin duda 
ignorante, porque en realidad no saben nada o casi nada del tema. Pero al 
mismo tiempo, y pese a ese miedo ciego, también suelen sentir una extraña 
fascinación por las dolencias psíquicas. Véase, por ejemplo, la morbosa 
curiosidad con que se ha seguido el caso de Lorena, la higienista dental que 
apuñaló a la esposa y la hija del periodista deportivo Paco González, de 
quien estaba obsesivamente enamorada.  
La figura de la señora que se prenda de un hombre de un modo tan 
patológico que puede llegar hasta el asesinato es uno de los estereotipos 
femeninos habituales dentro de los modelos convencionales de mujer. La 
famosa película Atracción fatal comerció con ese prototipo hace casi 
treinta años; [...] yo conozco actualmente, en la vida real, a un par de 
hombres que sufren o han sufrido este acoso; y así, a bote pronto (1), entre 
los personajes históricos recuerdo por lo menos a Unamuno, que sufrió una 
larga persecución, por fortuna sólo epistolar, de una poeta argentina 
llamada Delfina Molina. [...] 
Estaba pensando en todo esto el otro día, a raíz del caso de Lorena, y 
empecé a preguntarme qué circunstancias nos llevarían a las mujeres a 
engancharnos (2) sentimentalmente de ese modo y por qué esa patología 
obsesiva parecía ser sobre todo femenina, cuando, de repente, se me 
iluminó la cabeza y comprendí que eso no era cierto; y que bastantes de los 
casos de la denominada violencia de género eran exactamente así, novios o 
amigos despechados (3) que se cuelgan obsesivamente de mujeres que han 
intentado acabar con ellos o que no quieren responder a sus 
requerimientos. [...]  
Pero hay otra reflexión que se me vino a la mente con el caso de Lorena, 
algo en lo que siempre pienso cada vez que los periódicos airean, con esa 
fascinación morbosa a la que antes  me refería, algún suceso de violencia 
protagonizado por una persona que sufre un trastorno psíquico: qué pena 
que solamente hablemos de las dolencias mentales cuando ocurre algo así; 
qué pena que fomentemos una vez más el miedo, el rechazo y el 
desconocimiento. Se calcula que en España hay en torno a un millón 
trescientas mil personas con trastornos psíquicos, y les aseguro que el 
porcentaje de actos de violencia de la población enferma es inferior al de la 
población supuestamente normal. Pero el rechazo social al mal llamado 
loco es tan fuerte que ese millón y pico de personas, que son muchas, 
muchísimas, nos resultan invisibles. [ ... ]  

Fuente: MONTERO, Rosa, publicado en el diario El País [Suplemento] Semanal, 2 de marzo de 2014. 
http://www.unex.es/organizacion/servicios-

universitarios/servicios/alumnado/funciones/selectividad/fich_pau/examenes-y-
criterios/2014/Examenes_JUN2014.pdf  

Q.02-Seleccione la única alternativa adecuada de acuerdo con el texto.   
A) El texto aborda el tema de la violencia femenina provocada por amor 

ciego.    
B) El tema central del texto es el acoso sexual que sufren los enfermos 

mentales.    
C) El tema central del texto es el desconocimiento y miedo a las 

dolencias mentales.    
D) El tema abordado en el texto es sobre los viejos y ciegos enfermos 

mentales.    
E) El tema tratado es el porcentaje de actos de violencia provocados por 

enfermos mentales.    

 TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Lea el siguiente texto. 
 
Halloween 
 
Muchos cementerios están ya preparados para el día de Todos los Santos, 
el día en el que la tradición marca visitar a los familiares fallecidos. Pero 
esta costumbre convive cada vez más con Halloween. La fiesta de origen 
anglosajón se va imponiendo en España, y los que más la disfrutan son 
niños y jóvenes.  
Hay que estar preparado, porque en unas horas pueden cruzarse con 
personajes como, por ejemplo, familias cadavéricas, brujas y payasos 

asesinos. En solo cinco años hay tiendas donde han pasado de tener 200  

artículos de Halloween a 4.000.  Se imponen con fuerza las fiestas 

privadas en que se alquilan casas rurales y la decoran para hacer una fiesta. 
Los niños también arrastran a los mayores que pasan a celebrarlo por ellos.  
Los bombones y pasteles con forma de calabaza o merengues fantasma no 
desbancan sin embargo a un clásico, los huesos de santos, que por ocasión 

del día se venden por miles, 125.000  kilos, solo en Madrid.  

Es una fiesta que cada año tiene más seguidores en España y se hace la 
pregunta si es porque les gusta pasar miedo. Algunos dicen que el miedo 
provoca tal descarga de adrenalina que hasta pagan por sentir la ansiedad 
previa al peligro o a lo desconocido. Pero, con la tranquilidad de saber que 
no es real.  
Lo mismo que otras emociones que son desagradables como pueden ser la 
ira o el asco o la tristeza tienen un punto de placentero porque son... 
porque producen excitación. 
El ritual con el que los celtas de Irlanda ahuyentaban a los malos espíritus 
es en el siglo XXI una de las fiestas que más ha crecido en todo el mundo. 
En países latinoamericanos va ganando terreno a otras tradiciones como las 
del día de los muertos de México.  
Antes lo que se celebraba eran los difuntos. y habían calabazas con la vela 
en el medio y que les daba miedo a los niños.  
Cementerios, fantasmas, monstruos, el miedo es algo innato al ser humano 
y quizá eso explique en parte el éxito de la fiesta de Halloween aunque la 
principal razón sea estrictamente comercial. Solo en EE.UU. el negocio 

mueve 6.500  millones de euros en disfraces y adornos.  

 
Fuente: <http://www.ver-taal.com/noticias_20151121_halloween_transcripcion.htm>. 

 
 Q.03-De la lectura del texto se puede afirmar que:  
A) el Halloween es una fiesta para todos los que tienen algo de sádicos.    
B) en España los disfraces y complementos de Halloween pasan la cifra 

de negocios de 6 millones de euros.    
C) en Latinoamérica el Halloween se celebra en México junto al día de los 

muertos.    
D) en Halloween los abuelos también participan además de los niños y 

jóvenes.    

E) durante el festivo se venden 125.000  kilos de huesos de todos los 

santos, solo en Madrid.    
  
La vida artificial ya está aquí 
 
Científicos de varias universidades norteamericanas y europeas han logrado 
“el monte Everest de la biología sintética”, como dicen los editores de 
Science: el primer cromosoma eucariótico fabricado en el laboratorio. Se 
trata de un cromosoma de levadura, el hongo que se usa para hacer 
cerveza, pan, biocombustible y la mitad de la investigación sobre los 
organismos eucariotas, como nosotros. La capacidad de introducirle un 
cromosoma sintético a ese organismo permitirá mejorar todo lo anterior, 
como hacer biocombustibles más sostenibles para el entorno o diseñar 
nuevos antibióticos, además de un nuevo continente de investigación sobre 
la pregunta del millón: cómo construir el genoma entero de un organismo 
superior. La reconstrucción de un neandertal, por ejemplo, sería imposible 
sin este paso esencial.  
La biología sintética es una disciplina emergente que trata no ya de 
modificar organismos, sino de diseñarlos a partir de principios básicos. En 
los últimos cinco años ha logrado avances espectaculares, como la síntesis 
artificial del genoma completo de una bacteria y varios virus. Pero esta es la 
primera vez que consigue fabricar un cromosoma completo y funcional de 
un organismo superior, o eucariota (una célula buena, en griego, la que 
forma los humanos). El consorcio liderado por Srinivasan Chandrasegaran, 
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del Departamento de Ciencias de la Salud Ambiental de la Universidad 
Johns Hopkins, con la colaboración de Jef Boeke, presenta su rompedor 
resultado en la revista Science.  
“Nuestra investigación mueve la aguja de la biología sintética desde la 
teoría hasta la realidad”, dice Boeke, uno de los pioneros de este campo. 
“Este trabajo representa el mayor paso que se ha dado hasta la fecha en el 
esfuerzo internacional para construir el genoma completo de una levadura 
sintética”. […]  
Echando la vista más hacia el futuro, cabe especular sobre la resurrección 
de especies extintas como el mamut o el neandertal, cuyos genomas ya han 
sido secuenciados a partir de sus restos fósiles. Si estos proyectos llegan a 
abordarse alguna vez, tendrán que basarse en una técnica similar a la que 
Boeke y sus colegas acaban de poner a punto para este engañosamente 
simple hongo que tan servicial ha resultado a la especie humana desde los 
albores del neolítico.  
 

Disponible en: 
<http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/27/actualidad/1395944376_149099.html>.  

 
Q.04- La expresión ‘la pregunta del millón’ es usada en el texto para:  
A) describir uno de los objetivos de la publicación de la Revista Science.    
B) demostrar el aporte financiero que la investigación presentada exige.    
C) indicar uno de los rumbos de investigación de la biología sintética en 

la actualidad.    
D) destacar la técnica investigativa utilizada por el grupo de 

investigadores de la Universidad Johns Hopkins.    
E) resaltar la complejidad del paso siguiente en la investigación.    
  
Q.05- Para ejemplificar la importancia del estudio descripto en el texto, el 
autor:  
A) describe los elementos del cotidiano en que la descubierta ya es 

aplicada.    
B) explica que la descubierta todavía hace parte de la ciencia-ficción.    
C) compara el resultado de la investigación a la conquista del monte 

Everest.    
D) prioriza las informaciones sobre la revista científica responsable por la 

publicación del estudio.    
E) destaca el liderazgo de las universidades norteamericanas y europeas 

en la rama de conocimiento referida.    
 
Resposta da questão 1: 
 [B] 
A expressão “a su vez” funciona como um conectivo, funcionando para 
ajudar na organização coesiva do texto e evitar ambiguidades. No contexto, 
há uma sequência de ações (das mãos; das ferramentas; das máquinas; dos 
computadores etc.), no caso, o conectivo indica a ação relativa ao 
computador.   
 
Resposta da questão 2: 
 [C] 
A única alternativa correta de acordo com o texto é [C]: o desconhecimento  
e medo referente às doenças mentais, como se verifica no seguinte trecho 
do último parágrafo do texto: “(...) qué pena que solamente hablemos de 
las dolencias mentales cuando ocurre algo así; qué pena que fomentemos 
una vez más el miedo, el rechazo y el desconocimiento”. Nessa pequena 
passagem estão os dois pontos chave abordados na alternativa correta: 
“desconocimiento” e “miedo” acerca das doenças psíquicas.   
 
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
De acordo com a leitura do texto, podemos constatar que a única 
alternativa correta é [D], como observa-se no final do segundo parágrafo: 
“Los niños también arrastran a los mayores que pasan a celebrarlo por 
ellos”. Isto é, os avós celebram também Halloween, levados pelas crianças.   
 
Resposta da questão 4: 
 [E] 
A expressão popular “la pregunta del millón” é usada no texto para 
ressaltar a complexidade do passo seguinte da investigação: “(…) cómo 
construir el genoma entero de un organismo superior. La reconstrucción de 
un neandertal, por ejemplo, sería imposible sin este paso esencial.”   
 

 
Resposta da questão 5: 
 [C] 
Logo no início do texto, seu autor compara o resultado de uma pesquisa à 
conquista do monte Everest: “Científicos de varias universidades 
norteamericanas y europeas han logrado “el monte Everest de la biología 
sintética”, como dicen los editores de Science: el primer cromosoma 
eucariótico fabricado en el laboratorio.”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


