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INSTRUÇÕES
●
●
●

Você está recebendo do aplicador um caderno de questões com 85 (oitenta e cinco) questões que compõem a
prova objetiva numeradas seqüencialmente.
Você somente deverá responder as questões da(s) matéria(s) a qual se inscreveu, observando a numeração das
questões para anotação na Folha de Respostas.
E receberá também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.
ATENÇÃO:

123456-

Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao ensino no qual você fez a inscrição.
Caso não esteja correto comunique ao aplicador de sala, o mesmo deverá lhe fornecer o correto.
Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
Confira seu nome completo e o número de seu documento na Folha de Respostas, e caso encontre alguma
irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção.
O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único
documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas é de inteira
responsabilidade do candidato.
Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
Exemplo de preenchimento da Folha de Respostas:

7-

A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos
destinados às respostas.
8- Na correção do cartão resposta será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de
uma alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9- Os três últimos candidatos deveram permanecer na sala para o fechamento do envelope das Folhas de Respostas.
10- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará
as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
COMPOSIÇÃO DAS PROVAS:
MATÉRIA
QUESTÕES
PORTUGUÊS
1 a 25
ARTES
26 a 45
ESPANHOL
46 a 65
INGLÊS
66 a 85
REDAÇÃO
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PORTUGUÊS
Leia o texto para responder às questões de
número 01 a 14.

1.

2.

O objetivo principal desse texto é:
a) mostrar as causas das rugas.
b) afirmar que as rugas não têm cura.
c) justificar que as rugas fazem parte de um
processo natural do envelhecimento.
d) anunciar e vender um produto que oferece
tratamento para combater as rugas.
“Você merece ficar livre das marcas de
preocupação”. Em uma das alternativas, a palavra
grifada apresenta um significado diferente em
relação àquele dado pelo texto. Identifique.
a) Marcas – sinais da idade.

3.

b) Marcas – rugas.
c) Marcas – nome de produtos.
d) Marcas – linha de expressão no rosto.
Assinale a alternativa em que as palavras:
“trânsito”,
“arrasar”
e
“dedicação”
estão
separadas corretamente.
a) trân-si- to / arr-a-sar / de-di-ca-ção.
b) trânsi-to / a-rra-sar / de-di-ca-ção.
c) trâ- nsi-to / ar-ra-sar / de-di-cação.
d) trân-si-to / ar-ra-sar / de-di-ca-ção.

4.

Assinale a única alternativa que não apresenta
erro quanto à acentuação.
a) Reunião / ciencia / medíco.
b) Reúniao / ciência / medico.
c) Réuniao / ciência / medíco.
d) Reunião / ciência / médico.

5.

No enunciado “ Neste final de ano vou arrasar!” ,
as palavras grifadas expressam circunstância de:
a) lugar.
b) tempo.
c) modo.
d) companhia.

6.

Na expressão “... rejuvenescimento na DOSE
CERTA”, a palavra grifada é:
a) adjetivo.
b) preposição.
c) pronome.
d) verbo.

7.

Em “... nós sabemos o quanto você merece estar
bem”, o termo grifado pode ser classificado como:
a) advérbio.
b) adjetivo.
c) pronome.
d) substantivo.

8.

Os termos grifados no enunciado “[...] obter
beleza e satisfação”, são:
a) adjetivo e adjetivo.
b) adjetivo e substantivo.
c) verbo e verbo.
d) substantivo e substantivo.

9.

“Consulte seu médico.”. Quanto ao aspecto
semântico, o verbo grifado pode ser classificado
em:
a) indicativo.
b) subjuntivo.
c) impertaivo.
d) auxiliar.

10. Em “marcas de preocupação”, o termo grifado
pode ser classificado em:
a) artigo.
b) preposição.
c) adjetivo.
d) advérbio.
11. Preencha a lacuna com um dos Pronomes
Pessoais do Caso Reto. “ ________ mereço um
aumento!”
a) Ela.
b) Nós.
c) Eu.
d) Elas.
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12. Em “... nós sabemos”, o sujeito pode ser
classificado como:
a) sujeito simples claro.
b) sujeito simples oculto.
c) sujeito indeterminado.
d) sujeito inexistente.
13. “A ALLERGAN investe no desenvolvimento da
ciência .” Segundo a informação contida no
predicado, ele pode ser classificado em:
a) predicado nominal.
b) predicado verbal.
c) predicado verbal e nominal.
d) verbo de ligação.
14. “Mereço um aumento”. Assinale a única alternativa
correta.
a) O verbo mereço é predicativo.
b) A palavra aumento é objeto direto.
c) A palavra aumento é objeto indireto.
d) O termo um é adjunto adverbial.
Leia o texto e responda as questões de número 15
a 25.
No Ceará é assim
Eu só queria
Que você fosse um dia
Ver as praias bonitas do meu Ceará
Tenho certeza
Que você gostaria
Dos mares bravios
Das praias de lá
Onde o coqueiro
Tem palma bem verde
Balançando ao vento
Pertinho do céu
E lá nasceu a virgem do poema
A linda Iracema
dos lábios de mel
Oh! Quanta saudade
Que eu tenho de lá
Oh! Quanta saudade
A jangadinha
vai no mar deslizando
O pescador
O peixe vai pescando
O verde mar ...
Que não tem fim
No Ceará é assim.
Carlos Barroso

15. Apenas uma alternativa não expressa o sentimento
do autor. Identifique-a.
a) Saudade intensa de sua terra, o Ceará.
b) Admiração pelas belezas do Ceará.
c) Desejo que as pessoas visitem o Ceará.
d) Desprezo pelo Ceará, por ser um estado
nordestino muito pobre.
16. Assinale a alternativa em que o plural das palavras
“mar”, “pescador” e “virgem” está correto.
a) Mars / pescadores / virgems.
b) Mares / pescadores / virges.
c) Mares / pescadores / virgens.
d) Mares / pescadores / virgis.
17. Os verbos “pescando” e “deslizando” estão na
forma nominal do:
a) gerúndio.
b) infinitivo.

c)
d)

particípio.
Auxiliar.

18. As palavras “bonita”, “bravios” e “verde” são
classificadas como adjetivos. Por isso, têm função
sintática de:
a) artigo.
b) verbo.
c) adjunto adnominal.
d) predicado.
19. As palavras “de lá”, “pertinho do céu” e “no
Ceará” são exemplos de:
a) locuções adverbiais de lugar.
b) locuções adjetivas.
c) artigos.
d) verbos.
20. As palavras “pertinho do céu” e “no Ceará” são
classificadas como:
a) predicados.
b) preposições.
c) complementos Verbais.
d) adjuntos Adverbiais.
21. O enunciado “A linda Iracema dos lábios de mel”
exemplifica uma figura semântica chamada de:
a) metáfora.
b) hipérbole.
c) eufemismo.
d) antítese.
22. Identifique a única alternativa que não exemplifica
a hipérbole.
a) Milhões de turistas visitam a praia de Iracema.
b) Leio muito José de Alencar.
c) Já falei mil vezes que Iracema é um romance de
José de Alencar.
d) Morro de vontade conhecer o Nordeste.
23. No enunciado “O coqueiro tem palma verde e lá
nasceu Iracema”, a oração grifada é classificada
como oração coordenada sindética:
a) adversativa.
b) aditiva.
c) explicativa.
d) conclusiva.
24. No enunciado “Eu só queria que você fosse um
dia ver as praias bonitas do meu Ceará”, a oração
grifada é subordinada substantiva:
a) apositiva.
b) predicativa.
c) objetiva direta.
d) subjetiva.
25. Identifique a única seqüência que apresenta
concordância nominal de acordo com a norma
padrão.
a) Eu só queria que você fosse um dia ver as praias
bonita do meu Ceará.
b) Em anexos envio os postais dos pontos turísticos
do Ceará.
c) Estou meia ansiosa com a viagem para o
Nordeste.
d) -Obrigado pela passagem de avião! Disse o
rapaz.
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ARTES
26. São Elementos da composição em artes visuais:
a) a partitura, as notas e claves.
b) as tintas, pincéis e telas.
c) as mãos e braços do pintor, o olho e o coração
do espectador.
d) o ponto, a linha e a cor.
27. Assinale a alternativa com a continuação correta
para a frase a seguir: “As cores secundárias são
formadas ________________ .
a) pela mistura de duas cores primárias em partes
iguais”.
b) pela mistura das três cores primárias em partes
diferentes”.
c) pela mistura de duas cores primárias em partes
desiguais”.
d) por nenhum tipo de mistura, pois são
secundárias, porém, puras”.
28. Assinale a alternativa que apresenta apenas os
nomes dos considerados artistas plásticos do
Barroco europeu.
a) Caravaggio, Velázquez, Rembrandt e Gougain.
b) Rembrandt, Vermeer, Anita Malfati e Caravaggio.
c) Picasso, Dali, Caravaggio e Rembrandt.
d) Caravaggio, Velázquez, Rembrandt e Vermeer.
29. Assinale a alternativa que contém apenas obras
artísticas que não são da Idade Antiga.
a) O Partenon, o Coliseu e os aquedutos de Roma.
b) O Coliseu, o Panteão e o Partenon.
c) Pirâmides do Egito, Panteão e o Coliseu.
d) Catedral de Notre Dame, Teto da Capela Sistina
e o Arco do Triunfo.
30. Assinale a alternativa que descreve corretamente o
que foi a Semana de Arte Moderna em 1922.
a) Uma exposição de artistas franceses
considerados modernos em sua época. Não
durou uma semana como estava previsto, mas
um mês inteiro.
b) Uma exposição de artes plásticas com alguns
concertos e palestras sem muito desdobramento
prático e direto que ocorreu por uma semana em
São Paulo, no Teatro Municipal.
c) Uma exposição de obras de artes plásticas,
literárias e musicais que ocorreu no Rio de
Janeiro por uma semana no ano de 1922. Teve
como sede o Teatro Municipal, mas ocorreu
também em vários outros espaços.
d) Uma exposição de obras de artes plásticas,
literárias e musicais que ocorreu no Rio de
Janeiro por um mês no ano de 1922. Teve como
sede o Teatro Municipal, mas ocorreu também
em vários outros espaços.
31. Assinale a alternativa com a denominação correta
para o símbolo que abre o pentagrama onde será
escrita a música.
a) Clave.
b) Nota.
c) Armadura de clave.
d) Abertura.
32. Assinale a alternativa que completa corretamente a
frase a seguir: “A Orquestra Sinfônica é um grupo
____________ .
a) musical de grandes proporções, bem diferente

b)
c)
d)

das bandas e grupos de música pop comercial”.
de atores que interpretam músicos tocando”.
de músicos que se reúnem semanalmente para
praticar atos de ajuda humanitária.
musical, mas que só tem utilidade para
acompanhar óperas, que são peças de teatro.

33. Quanto aos subgrupos do Coral, é incorreto
apenas afirmar que:
a) Recebem o nome de: naipe dos baixos, dos
tenores, dos sopranos e dos contraltos.
b) São chamados de naipes e são quatro. Dois
deles com vozes masculinas e dois com vozes
femininas.
c) São em número de cinco, dois femininos
(sopreano e contralto) e três masculinos (tenor,
barítono e baixo).
d) São quatro e são chamados de naipes.
34. Assinale a alternativa correta quanto ao músico
Heitor Villa-Lobos.
a) Nasceu no início do século XX, mudou-se para a
Itália na década de 20 de onde se projetou para
o mundo como um dos maiores compositores
nascidos fora da Europa.
b) Sua obra musical teve grande alcance no Brasil e
no exterior, sobretudo no Japão e China,
importantes redutos de música erudita do século
XIX.
c) Nasceu no fim do século XIX e se notabilizou
como um dos maiores compositores brasileiros.
Apesar de sua grande projeção no país, sua obra
não encontrou repercussão no exterior.
d) Nasceu no fim do século XIX e se notabilizou
como um dos maiores compositores brasileiros.
Sua grande projeção no país também se repetiu
na França e EUA, onde sua obra foi apreciada.
35. Assinale a alternativa que completa corretamente a
frase a seguir: “Ernesto Nazareth foi _______ .
a) um pintor e escultor cearense radicado no Rio de
Janeiro que no século XIX foi freqüentador de
rodas de músicos, que retratava em suas obras.
b) um pintor brasileiro, nascido em Crato e que
ficou famoso por suas composições com nomes
de música, como Chorinhos e Tangos Brasileiros.
c) um compositor nascido em Fortaleza na segunda
metade do século XIX e que é considerado um
dos maiores autores de Choro, ou Tango
brasileiro.
d) um compositor nascido no Rio de Janeiro, na
segunda metade do século XIX e que é
considerado uma dos maiores autores de Choro,
ou Tango brasileiro.
36. Acerca das características da História da música
popular brasileira, assinale a alternativa correta.
a) Sempre foi urbana porque no campo as pessoas
não tinham condições de gravar suas criações
musicais.
b) Sempre foi rural porque o Brasil é o celeiro do
mundo.
c) Apenas a partir de algum momento no século
XIX é que se pode reuni-las mais claramente em
duas categorias: música popular urbana e rural.
d) Só começou existir uma música urbana no Brasil
a partir dos anos 50 com a Bossa Nova.
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37. Assinale a alternativa que completa corretamente a
frase a seguir: “O músico pernambucano
_____________ liderou a banda pernambucana
Nação Zumbi em meados da década de noventa,
quando
lançou
um
movimento
chamado
Manguebit”.
a) Chico Science.
b) Chico Cézar.
c) Chico Buarque de Hollanda.
d) Carlinhos Brown.
38. Assinale a alternativa que apresenta apenas
elementos que são considerados os tipos
humanos do circo.
a) Os macacos e os elefantes equilibristas.
b) Os macacos, os leões e os cavalos.
c) O elefante, o leão e o macaco.
d) O palhaço, o trapezista, e o malabarista.
39. Modalidades artísticas como o Balé, a Ópera, o
Circo e o Teatro são denominadas por:
a) Artes Cênicas.
b) Artes Visuais.
c) Artes Plásticas.
d) Artes Sônicas.
40. Assinale a alternativa que contém apenas
manifestações folclórica típicas de Fortaleza.
a) Frevo, Carnaval de Rua e Bumba meu Boi.
b) Maracatu, Bumba meu Boi e Dança do Côco.
c) Dança do Côco, Bumba meu Boi e Samba de
Breque.
d) Samba de Roda, Cirandas e Samba Partido Alto.
41. Assinale a alternativa que continua incorretamente
a frase a seguir: “O Bumba meu Boi, a Dança do
Côco e o Maracatú são _________ .
a) manifestações do folclore de Fortaleza”.
b) manifestações do folclore do Paraná”.
c) atividades que envolvem música e dança
folclóricas no Ceará”.
d) manifestações culturais populares da cidade de
Fortaleza, como as Festas Juninas.
42. Sobre o folclore brasileiro, é incorreto afirmar que:
a) é formado por diversas manifestações populares,
envolvendo as mais diversas modalidades
artísticas, tais como artes plásticas, artes cênicas
e música.
b) há manifestações que não são propriamente
artísticas, como o artesanato. Mas com certeza é
uma das manifestações folclóricas muito
importantes do país.
c) o artesanato e a literatura de cordel são
considerados duas das mais fortes
manifestações folclóricas do Nordeste brasileiro.
d) é formado exclusivamente pela produção musical
erudita de um povo. Pois é nessa modalidade
artística que há o maior nível de riqueza cultural
que se pode encontrar em uma manifestação.
43. Assinale a alternativa que continua corretamente a
frase a seguir: “O Maxixe _________ .
a) também foi conhecido como Tango português
devido à suas raizes na dança do Vira”.
b) ficou conhecido também como Tango brasileiro e
foi uma das danças de salão mais importantes do
Brasil da segunda metade do século XIX.
c) foi derivado dos Tangos argentinos e uruguaios.
O Maxixe nasceu no Rio Grande do Sul no fim do

d)

século XIX.
foi derivado da Habanera do Chile e por isso ele
nasceu no Oeste brrasileiro, na região do
Pantanal.

44. Assinale a alternativa que contém o nome que se
dá para o tipo de poesia popular do Nordeste que
se imprime com xilogravuras e se expõe em
barbantes para a leitura e compra.
a) Trova de Barbante, ou de Cordão.
b) Verso Bom, ou Folhinha.
c) Literatura de Varal, ou de arame.
d) Literatura de Cordel, ou Folheto.
45. Assinale a alternativa que tem a denominação
correta para a o que falta na frase a seguir: “A
Igreja __________ foi responsável por muito da
produção artística da Idade Média”.
a) Universal do Reino de Deus.
b) Luterana.
c) Católica.
d) Metodista.
ESPANHOL
Lea el diálogo para contestar las cuestiones: 46,
47, 48, 49 y 50.
¡TE PRESENTO A UNOS AMIGOS!
Daniel: ¡Hola! Te presento a unos amigos: este
es David. Es médico. David y yo somos
compañeros de trabajo. Vivimos en Madrid y
trabajamos en un
hospital cerca de aquí.
David: ¡Hola!
Natalia: ¿Qué tal?
Daniel: Estos son Miguel y Alejandro. Son
argentinos, pero ahora viven y t rabajan
en España. Son actores.
Miguel y Alejandro: Encantado.
Daniel: Estas son Sandra y Mónica. Son
brasileñas. Son compañeras de clase.
Estudian español en la Escuela Oficial
de Idiomas de Madrid. Sandra es
peluquera y Mónica es abogada.
Sandra y Mónica: ¡Hola!
(CASTRO, Francisca; MARÍN, Fernando; et al.
Nuevo Ven 1. Madrid: Edelsa Grupo Didascalia,
S.A.: 2003. Adaptado.)
46. Las palabras: hola, ahora, actores y peluqueras
significan, respectivamente, en portugués:
a) olá, ainda, autores, modistas.
b) olá, agora, atores, cabeleireiras.
c) oi, agora, autores, cabeleireiras.
d) olá, agora, atores, escritoras.
47. La palabra cerca puede ser definida por:
a) Muro que sirve para marcar límites.
b) A gran distancia.
c) A poca distancia.
d) A grandísima distancia.
48. En el texto, ¿cuál de las profesiones sirve para
curar o evitar las enfermedades?
a) Peluquero.
b) Actor.
c) Abogado.
d) Médico.
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49. La “persona que ha estudiado derecho, que da
consejo en temas legales y que representa a las
partes afectadas en el juicio” es la definición para:
a) Peluquero.
b) Actor.
c) Abogado.
d) Médico.
50. En la frase: “… y trabajamos en un hospital cerca
de aquí”, el vocablo subrayado es:
a) un verbo regular.
b) un verbo irregular.
c) un verbo defectivo.
d) un verbo auxiliar.
51. En la frase: “Hemos hecho la comida para el viaje”,
el vocablo subrayado es:
a) un objeto.
b) un verbo auxiliar.
c) un pronombre.
d) una preposición.
52. Complete con j o con g los huecos de la frase: “El
__oven comió en el desayuno: galletas dulces y
pan con __amón. Después él fue al __imnasio del
cole__io”. La secuencia de letras CORRECTA es:
a) j – j – j – j.
b) j – j – g – g.
c) j – j – j – g.
d) j – j – g – j.
53. Señale la opción que contiene el triple empleo
CORRECTO del artículo.
a) la mujer – el pelo – la nariz.
b) el mujer – el pelo – la nariz.
c) la mujer – el pelo – el nariz.
d) la mujer – la pelo – la nariz.
54. Considerando el empleo del artículo, señale la
frase INCORRECTA.
a) Los niños fueron a jugar al fútbol.
b) El lápiz está con Pedro.
c) Las ventanas están abiertas.
d) La hada es mágica.
55. Lea las siguientes afirmativas sobre las reglas de
acentuación.
I. Todas las palabras esdrújulas son acentuadas.
II. Las palabras agudas no son acentuadas.
III. Todas las palabras sobresdrújulas son
acentuadas.
IV. Las palabras llanas no son acentuadas.
Están CORRECTAS las afirmaciones:
a)
b)
c)
d)

I, II y IV.
I, II, III, y IV.
I y III.
II, III y IV.

56. Señale abajo la
CORRECTAMENTE.
a) Magíco.
b) Jábon.
c) Logistíca.
d) Película.

única

palabra

acentuada

57. Completa la frase: Hay que tener __________ salud
para vivir __________ años. Señale la opción
CORRECTA:
a) mucha – muchos

b)
c)
d)

muy – muchos
mucha – muy
muy - muy

58. Las palabras agudas llevan tilde si terminadas en
vocal seguidas o no de N, S. Los vocablos que
siguen esta regla son:
a) también y café.
b) fácil y difícil.
c) pájaro y árbol.
d) té y número.
59. Señale la única opción que presenta una palabra
heterogenérica, es decir, aquella que presenta
distinción en el género entre portugués y el
español.
a) Cama.
b) Árbol.
c) Teléfono.
d) Sacapuntas.
60. Completa las frases con “s” o con “z”.
I. El __apato de Luís es marrón.
II. Voy a alquilar mi ca__a.
III. Mi __uegra se llama María José.
IV. ¿Queréis un __umo de naranja?
La secuencia CORRECTA es:
a)
b)
c)
d)

z – z – z – z.
s – s – s – s.
z – s – s – z.
z – s – s – s.

61. En la frase: “El director está en la oficina”. La
palabra subrayada significa, en portugués:
a) oficina.
b) sala de reunião.
c) escritório.
d) loja.
62. La palabra “coche” puede ser definida como:
a) Vehículo automóvil de cuatro ruedas.
b) Reunión de personas.
c) Vehículo automóvil de dos ruedas.
d) Vehículo construido para flotar y viajar por el
agua.
63. La palabra “agua” es antecedida del artículo “el”
porque
a) es del género masculino.
b) es del género femenino.
c) es plural.
d) es necesario evitar la cacofonía.
64. Elija la frase CORRECTA, considerando las reglas
de cacofonía.
a) Matemática y Historia son mis asignaturas
preferidas.
b) Primavera y invierno son estaciones del año.
c) Los vuelos son nacionales e internacionales.
d) Quiero una o otra.
65. Completa la frase: “Vengo _______ aeropuerto,
estoy agotada”. Señale la opción CORRECTA:
a) al
b) del
c) nel
d) de lo
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INGLÊS
66. Where are you from?
a) I from Brazil.
b) She is from Peru.
c) No, I am not from São Paulo.
d) I´m from Salvador.
67. What do you do every day?
a) I like sports.
b) I play sports.
c) I watches TV.
d) I do work.
68. Qual a melhor resposta para: How are you?
a) I am from Italy.
b) It´s ok.
c) I´m fine, thanks.
d) I´m not working.
69. Assinale a alternativa que apresenta a forma
negative correta da seguinte frase: My mother
washes the dish every day.
a) My mother don´t wash the dish every day.
b) My mother don´t washes the dish every day.
c) My mother doesn´t washes the dish every day.
d) My mother doesn´t wash the dish every day.
70. Assinale a alternativa que apresenta a forma
interrogativa da seguinte frase: They go to school
in the morning.
a) They go to school in the morning?
b) Do they go to school in the morning?
c) Does they go to school in the morning?
d) Does they goes to school in the morning?
71. Assinale a alternativa que preenche as lacunas
corretamente: ____________ is my sister.
_____________ name is Emma. _____________ is
18 years old.
a) He / Her / She
b) She / She / She
c) She / Her / She
d) Her / Her / She
72. Assinale a alternativa que preenche as lacunas
corretamente:
________________
are
some
flowers. ______________ is a rose.
a) This / This
b) These / This
c) Those / These
d) These / Those
73. Assinale a alternativa que preenche as lacunas
corretamente: I have a computer. ________ is black
and expensive, but it ___________ powerful.
a) He / is
b) He / isn´t
c) It / is
d) It / isn´t
74. What is he doing now?
a) He is doing playing soccer.
b) He is plaing soccer.
c) He are playing soccer.
d) He is playing soccer.

75. Assinale a alternativa que preenche as lacunas
corretamente: My name ___________ Robert. I
have two sisters. __________ are Susan and
Karen, but they _______________ twins.
a) are / She / are
b) is / They / aren´t
c) is / Her / aren´t
d) are / They / are
76. Assinale a alternativa correta quanto ao uso de
prefixos e sufixos.
a) illegal; impossible; misinformation; childhood;
darkness.
b) inlegal; inpossible; uninformation; childish; darkful.
c) inlegal; impossible; misinformation; childish;
darkness.
d) illegal; inpossible; uninformation; childhood;
darkful.
Para as questões de 77 a 80, leia o texto abaixo.
The History of Sound Recording
An American named Thomas Alva Edison was the
first person to record sound. In 1878, he invented a
machine called a phonograph. The phonograph
was a little bit like a record player, but it used metal
cylinders instead of discs. Flat discs (records)
appeared ten years later.
Tape recorders first appeared in the 1930s, but
they were large and expensive. Then, in 1963, the
Philips Company developed the first cassette.
Cassettes are still very popular all over the world.
But when you go into a music store today, you don
´t just see cassettes. There are CDs, DAT-(digital
audio tape) cassettes, and even video discs. The
choice is amazing!
(Texto disponível em: Whitney, N. Open House.
Open Up. Student book. Oxford, p. 18).
77. De acordo com o texto, é correto afirmar que:
a) Thomas Edison foi a primeira pessoa que
inventou o rádio.
b) Thomas Edison foi a primeira pessoa que
inventou o CD.
c) Thomas Edison foi a primeira pessoa que
inventou a fita cassete.
d) Thomas Edison foi a primeira pessoa que gravou
o som.
78. Qual foi a invenção de Thomas Edison de acordo
com o texto?
a) Fita cassete.
b) Fonógrafo.
c) Disco.
d) CD.
79. Ainda de acordo com o texto, quando você vai até
uma loja de música, você:
a) só encontra fitas cassetes.
b) só encontra CDs.
c) encontra fitas cassetes, CDs, DAT e DVD.
d) encontra somente CDs e DVD.
80. De acordo com o texto, como eram os primeiros
gravadores de fitas cassetes?
a) Pequenos e baratos.
b) Grandes e caros.
c) Grandes e baratos.
d) Pequenos e caros.
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81. In 1878, he invented a machine called a
phonograph. Assinale a alternativa que apresenta
corretamente a forma negativa.
a) In 1878, he not invented a machine called a
phonograph.
b) In 1878, he didn´t invented a machine called a
phonograph.
c) In 1878, he didn´t invent a machine called a
phonograph.
d) In 1878, he doesn´t invented a machine called a
phonograph.
82. Susan is a beautiful girl. She is my friend. Os
termos grifados são, respectivamente:
a) substantivo; adjetivo; verbo; substantivo.
b) adjetivo; substantivo; verbo; substantivo.
c) substantivo; substantivo; verbo; adjetivo.
d) adjetivo; adjetivo; verbo; adjetivo.
83. Are you a student?
a) Yes, I´m.
b) Yes, I am.
c) No, I am.
d) No, I´m.
84. Assinale a alternativa que preenche as lacunas
corretamente. ______________ an orange and
_________________ many lemons on the table.
a) there are; there are.
b) there isn´t; there is.
c) there aren´t; there aren´t.
d) there is; there are.
85. Assinale a alternativa correta para a seguinte data:
25 de dezembro.
a) December, twenty-five.
b) December, twentieth-five.
c) December, twentieth-fifth.
d) December, twenty-fifth.
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TEMA DE REDAÇÃO

Leia atentamente os fragmentos de texto abaixo e, em seguida, redija um texto
DISSERTATIVO, entre 15 e 20 linhas, no qual você exponha seu ponto de vista sobre o
seguinte tema: AS PESSOAS CAEM NA MARGINALIDADE POR FALTA DE
OPORTUNIDADE. Você pode utilizar as informações dos textos de apoio, mas não deve
copiá-las.
TEXTO DE APOIO 1

Interno da Fundação Casa é aprovado na Unesp
Jovem de 19 anos da antiga Febem foi aprovado no curso de geografia.
Ele também conseguiu vaga em curso técnico de química em Campinas
Um interno da Fundação Casa Anhanguera (a antiga Febem), em Campinas, foi aprovado no curso de geografia
da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em Ourinhos, no interior de São Paulo. T.A.C., de 19 anos, também
conseguiu uma vaga no curso técnico de química e agora enfrenta um dilema: qual dos dois escolher.
“Alguns até já me falaram que tenho duas opções e que muita gente não tem nenhuma”, conta. “Estou meio
indeciso, porque meu sonho sempre foi fazer uma faculdade, principalmente pública. Mas também quero procurar
um trabalho.”
T.A.C. passou um ano e meio na Fundação e aguarda a liberdade - ela só depende de decisão judicial e deve sair
em um ou dois meses. Por enquanto, freqüenta as aulas de química com autorização da Justiça e é professor
voluntário de um cursinho comunitário aos sábados.
“Estou gostando do curso técnico. Todos me tratam bem. Conto que sou da Fundação, as pessoas me apóiam,
conversam, perguntam”, diz. “Nunca sofri preconceito. Mostro que errei no passado e que estou procurando
aprender com esse erro.”
A responsável pelo acompanhamento social do adolescente, Ângela Maria de Andrade, ressalta o esforço do rapaz.
“Ele terminou o ensino médio no ano passado aqui e mostrou muito interesse em estudar”, afirma.
“Passava todas as manhãs estudando. Estive trabalhando dia após dia para me reparar com a sociedade.” [...]
Um grande estímulo do rapaz para continuar os estudos é sua filha adotiva de 6 anos, que aguarda a saída do
jovem da Fundação. E para quem está sem rumo, qual o recado de T.A.C.? “Estudar e pensar na família para
conseguir crescer na vida. Sem estudo ninguém vai adiante.”
Texto adaptado de http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL731231-5604,00-INTERNO+DA+FUNDACAO+CASA+E+APROVADO+NA+UNESP.html

TEXTO DE APOIO 2
Com nota alta no Enem, ex-interna da Febem entra na faculdade
Garota de 19 anos ainda está em liberdade assistida.
Ela está cursando administração numa faculdade na região de Ribeirão Preto.
Os dois anos na Fundação Casa (ex-Febem) não fizeram com que Carolina (nome fictício), 19 anos, desistisse dos
planos de cursar uma faculdade. Estudiosa, ela fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano passado,
durante o período que ficou na instituição. Tirou 81,27 (numa escala de 0 a 100), e garantiu uma vaga num curso
superior pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), do Governo Federal, que dá bolsas de estudos em
entidades privadas.
Não foi possível divulgar o nome verdadeiro da jovem, porque ela está em liberdade assistida até o final do mês.
Carolina foi presa por tráfico de drogas e, depois do tempo na fundação, recebeu o benefício de poder ficar em casa
contanto que freqüente atendimento especializado semanalmente.
Texto adapatado de <http://g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0,,MUL91410-5604,00COM+NOTA+ALTA+NO+ENEM+EXINTERNA+DA+FEBEM+ENTRA+NA+FACULDADE.html.
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