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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto e responda as questões. 
 
A primeira explicitação das normas ortográficas da língua portuguesa, que está próximo de 
completar 500 anos, apenas sofreu alterações a partir do início do século passado. É admirável 
haver numerosas gramáticas dos séculos XVI a XIX que atestam a evolução estrutural da 
língua, enquanto se continua a usar o mesmo conjunto de regras ortográficas por quase 400 
anos. [4] 
 Com efeito, data de 1536 a célebre Grammatica da lingoagem portuguesa, título em 
cujos cinquenta capítulos Fernão de Oliveira descreve, entre vários outros aspectos da língua 
de sua época, a articulação dos sons e as formas gráficas que se prestariam a sua 
representação. É interessante observar que, antes da publicação dessa obra exordial, a língua 
portuguesa era escrita segundo ortografias de orientação especialmente latinizante, a exemplo 
do que também se praticava em quase todos os demais vernáculos que já se haviam 
diferenciado no mundo neolatino. A exceção ao conjunto é o espanhol, que, em 1517, recebeu 
o primeiro conjunto de regras ortográficas, também baseadas em diretrizes sonoras e 
etimológicas. [11] 
 Por outro lado, o trabalho de Oliveira não fez, naturalmente, que se eliminasse de 
imediato toda oscilação ortográfica dos textos portugueses. As edições d'Os Lusíadas 
publicadas em 1572, por exemplo, coligem diversas formas variantes, e somente o tempo 
levaria à decisão em favor de uma delas mediante a consideração de argumentos etimológicos, 
fonéticos e até mesmo pragmáticos. Em qualquer época, contudo, a ortografia corresponde a 
uma tentativa imperfeita de registro escrito de um sistema essencialmente dinâmico e 
complexo: a língua exercida por uma comunidade, caracterizada por seus dialetos e pelos 
traços sociais de seus falantes. [18] 
 Somente no início do século XX ocorreu um esforço conjunto entre as Academias de 
Letras do Brasil e de Portugal, no sentido de se uniformizarem as grafias oficiais nos dois 
países. Como fruto desse trabalho, vêm a lume, em 1911, os termos da primeira proposta de 
acordo ortográfico da língua portuguesa; entretanto, sua aplicação foi dificultada por múltiplos 
fatores, desde o nível acadêmico até o político. Houve tentativas de se retomarem as linhas 
mestras desse documento em 1915 e em 1931, mas somente em 1943 se avança, no Brasil, 
em caráter efetivo. A convenção ratificada pela Academia Brasileira de Letras não apenas 
transforma dígrafos em sinais simples, como também implementa a acentuação distintiva para 
homófonos homógrafos e o uso de trema – aspectos estes que foram revistos, como se sabe, 
no último Acordo Ortográfico. [27] 
 Apesar de envolverem comissões representantes dos mesmos países lusófonos, as 
decisões posteriores nem sempre foram acatadas bilateralmente. Assim é que, por exemplo, as 
diretrizes que compõem o Acordo de 1945 não foram aceitas no Brasil, e foi necessária a 
promulgação de lei específica, em 1971, para reduzir as dissonâncias ortográficas verificadas 
entre as grafias oficiais vigentes nos dois lados do Atlântico. [32] 
 Em sua essência, o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, de 2009, pouco 
apresenta de efetivamente novo em relação ao disposto no encontro multinacional de países 
falantes da língua portuguesa ocorrido em 1990. O documento é alvo de críticas 
particularmente severas – e absolutamente pertinentes –feitas por acadêmicos, as quais se 
sustentam no argumento de que há um equívoco reducionista e inadmissível no âmago do 
Acordo. Essa questão compromete o princípio em que se apoia a própria concepção de toda a 
proposta, e tem motivado discussões e análises que apontam a necessidade de revisão de 
seus termos. Em bom português: uma língua não é apenas o que se escreve em atendimento a 
convenções artificiais, mas fundamentalmente um quadro complexo e pluricêntrico que abarca 
todas as comunidades de fala. [41] 
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Questão 1  
 É uma assertiva VERDADEIRAsegundo o texto: 

A. A preocupação efetiva com a fixação de normas para a escrita da língua portuguesa é 
bastante recente,remontando apenas ao último século de sua história. 

B. A ortografia padrão da língua portuguesa deve necessariamente ser reducionista, uma 
vez que os demais idiomas a ela semelhantes também mostram essa tendência. 

C. Ainda que sejam imperfeitas para representar a língua falada, as convenções 
ortográficas são necessárias em qualquer época, como ilustram os primórdios da 
língua portuguesa. 

D. O registro escrito corresponde a uma forma inadequada para a representação 
dalíngua, pois muitos dialetos não são apropriadamente caracterizados pelo 
sistemaortográfico. 

 
Questão 2  
Apresentam-se, abaixo, segmentos do texto acompanhados de afirmativas ligadas ao tema 
principal nele tratado. 
I. “ Em qualquer época, contudo, a ortografia corresponde a uma tentativa imperfeita de registro 
escrito deum sistema essencialmente dinâmico e complexo: a língua exercida por 
umacomunidade, caracterizada porseus dialetos e pelos traços sociais de seus falantes.” 
[linhas 15 -18] 

i.  A partir do momento em que passa a ter ortografia oficial, uma língua passa a contar 
com um conjunto deregras que não apenas permitem seu registro para além da 
oralidade, como também lhe conferem estabilidade e prestígio. 

II. “ É interessante observar que, antes da publicação dessa obra exordial, a língua portuguesa 
era escritasegundo ortografias de orientação especialmente latinizante, a exemplo do que 
também se praticava emquase todos os demais vernáculos que já se haviam diferenciado no 
mundo neolatino.” [linhas 7 -10] 

ii.  A profusão de obras de cunho gramatical dedicadas ao português nos últimos 
séculos indica a busca incessante de descrição da estrutura e do funcionamento da 
língua, bem como a necessidade de fixação denormas gramaticais mais cultas. 

III. “ Em sua essência, o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa , de 2009, pouco 
apresenta de efetivamente novo em relação ao disposto no encontro multinacional de países 
falantes da língua portuguesa ocorrido em 1990.” [linhas 33 -35] 

iii.  Os portugueses têm defendido, através de movimentos populares e de debates 
acadêmicos bastante inflamados, uma posição conservadora e abertamente contrária à 
adoção dos termos do Acordo de 2009, por eles considerado ineficaz para sanar os 
problemas ortográficos existentes. 

Nos pares (I, i), (II, ii) e (III, iii), as afirmativas (i, ii, iii), se corretas , 

A. extrapolam o disposto no texto, mas enfraquecem os argumentos principais dos 
trechos que acompanham, respectivamente. 

B. extrapolam o disposto no texto e não dialogam diretamente com os 
argumentosprincipais dos trechos que acompanham, respectivamente. 

C. extrapolam o disposto no texto, mas fortalecem os argumentos principais dos trechos 
que acompanham, respectivamente. 

D. estão contidas no texto, mas apenas duas delas dialogam diretamente com os 
argumentos principais dos trechos que acompanham, respectivamente. 
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Questão 3  
Leia as assertivas apresentadas abaixo. 
I. Toda gramática é revolucionária, pois tem como objetivo representar, da melhor maneira, a 
complexidadeda fala da sociedade segundo as regras da modalidade escrita. 
II. Fenômenos como a comunicação através de meios eletrônicos frequentemente subvertem 
as regras ortográficas consuetudinárias. 
III. Os gramáticos portugueses usam uma orientação gramatical diferente daquela encontrada 
no Brasil, haja vista o fato de que a língua nacional é o brasileiro. 
 
É CORRETOafirmar que 

A. apenas uma das assertivas representa uma inferência que pode ser diretamente feita a 
partir do texto. 

B. apenas duas das assertivas representam inferências que podem ser diretamente feitas 
a partir do texto. 

C. as três assertivas representam inferências que podem ser diretamente feitas a partir do 
texto. 

D. nenhuma das assertivas representa uma inferência que pode ser diretamente feita 
apartir do texto. 

 
 
Questão 4  
A alternativa em que a reescrita NÃOimplica mudança drástica na delimitação do significado do 
termo acompanhado pelo artigo é 

A. 'Em qualquer época, contudo, a ortografia corresponde a umatentativa imperfeita de 
registro escrito de um sistema...' [linhas 15-16] 'Em qualquer época, contudo, a 
ortografia corresponde à  tentativa imperfeita de registro escrito de um sistema...' 

B. '… ratificada pela Academia Brasileira de Letras não apenas transforma dígrafos em 
sinais simples...' [linhas 24-25] '… ratificada pela Academia Brasileira de Letras não 
apenas transforma os  dígrafos em sinais simples...' 

C. 'A primeira explicitação dasnormas ortográficas da língua portuguesa, que está próximo 
decompletar 500 anos...' [linhas 1-2] 'A primeira explicitação de normas ortográficas da 
línguaportuguesa, que está próximo de completar 500 anos...' 

D. '… para reduzir asdissonâncias ortográficas verificadas entre as grafias oficiais 
vigentes nos dois lados do Atlântico.' [linhas 31-32] '… para reduzir dissonâncias 
ortográficas verificadas entre as grafias oficiais vigentes nos dois lados do Atlântico.' 

 
 
Questão 5  
Assinale a figura de linguagem predominante no seguinte trecho:  
 

A engenharia brasileira está agindo rápido para combater a crise de energia. 
 

A. Metáfora. 
B. Metonímia. 
C. Eufemismo. 
D. Hipérbole. 
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Questão 6  
A frase "O diretor obteve o monopólio exclusivo de compra e venda do produto", é um exemplo 
de uma das figuras de linguagem.   Marque a alternativa onde ela não está presente.  

A. Voltamos para trás, com medo do escuro. 
B. Meteu dentro a mão magra e verificou o conteúdo do saco. 
C. O protagonista principal do romance São Bernardo é também narrador do livro. 
D. Na vez passada, houve mais convidados 

 
 
Questão 7  
Quando saí de casa, o velho José Paulino me disse:  
Não vá perder o seu tempo. Estude, que não se arrepende.  
Eu não sabia nada. Levava para o colégio um corpo sacudido pelas paixões de homem feito e 
uma alma mais velha do que o meu corpo. Aquele Sérgio, de Raul Pompéia, entrava no 
internato de cabelos grandes e com uma alma de anjo cheirando a virgindade. Eu não: era 
sabendo de tudo, era adiantado nos anos, que ia atravessar as portas do meu colégio.  
Menino perdido, menino de engenho. 
 
                                                            (José Lins do Rego - Menino de Engenho, Ed. Moderna Ltda., São Paulo, 1983.)  
 
Tem-se na fala de José Paulino exemplo de função de linguagem denominada: 

A. Fática.  
B. Referencial. 
C. Conativa. 
D. Poética. 

 
 
Questão 8  
Elipse é uma das figuras de sintaxe mais usadas.  
Assinale a frase onde haja outro exemplo de elipse:   

A. "Entre cá dentro, berrou o guarda."  
B. "O balão desceu cá para baixo."  
C. "Lá fora, umidade; tinha garoado muito."  
D. "Eu, parece-me que tenho uma fome danada."  

 
 
Questão 9  
"É como mergulhar num rio e não se molhar" (Skank); "Tristeza não tem fim, felicidade sim" 
(Vinícius de Moraes).  

As frases acima são exemplos de:  
A. Antítese e Catacrese 
B. Paradoxo e Paradoxo 
C. Paradoxo e Antítese 
D. Antítese e Antítese 
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PROPOSTA DE REDAÇÃO 

 
Leia o texto abaixo: 
 
Apesar das instituições de ensino superior incentivarem ações de entretenimento, humanitárias ou 
pedagógicas para receber novos alunos, caso de trotes abusivos carregados de preconceito ou 
violência continuam sendo registrados em todo o país nesta época do ano. Muitas práticas se 
repetem sob alegação de que são tradicionais e fazem parte da história de determinadas faculdades. 
Estudiosos do trote universitário afirmam que é preciso acabar com esta prática. 
“Não tem nada a ver com tradição, a questão do trote é relação de poder. Um grupo político disputa 
o controle da situação. O menino que vai para a rua pedir dinheiro [nas brincadeiras de pedágio] é o 
soldado raso em uma hierarquia que tem general”, afirma Antônio Ribeiro de Almeida Júnior, 
professor do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de 
Agricultura (Esalq). O especialista é autor de três livros e estuda o tema desde 2001. "Ao longo do 
ano vejo o aumento da violência, e não da consciência." 
Vários episódios de violência física ou psicológica foram registrados nos últimos anos. Em Minas 
Gerais, uma caloura foi fotografada pintada de preto com as mãos acorrentadas e uma placa de 
identificação com o nome "Chica da Silva." No Rio Grande do Sul, os 'bixos' tiveram de segurar uma 
cabeça de porco e tomaram um banho com líquido que continha vísceras de peixe 
As atléticas e centro acadêmicos das universidades costumam rebater as críticas dizendo que as 
atividades são ações isoladas, ocorrem independentemente das instituições e a participação dos 
estudantes é voluntária. Muitas instituições até disponibilizam telefones que funcionam como 'disque 
trote' para denunciar casos de coação e constrangimento. 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/03/trote-universitario-nao-e-tradicao-e-relacao-de-poder-diz-especialista.html 

 
 
Baseando-se no texto motivador e nos seus conhecimentos, escreva um artigo de opinião 
mostrando o seu posicionamento sobre o trote nas universidades brasileiras 
 

1) Identifique-se como um aluno universitário 
2) O texto será escrito para a revista da PUC Minas 

 
 

 

 

 

  

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/03/trote-universitario-nao-e-tradicao-e-relacao-de-poder-diz-especialista.html
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RASCUNHO DO TEXTO 
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PROVA DE GEOGRAFIA 

Questão 10  
Para ir a um determinado local, um motorista consultou o aparelho de GPS (Sistema de 
Posicionamento Global), o qual indicou o caminho representado na figura a seguir. 
 

 
 
Sabendo que o maior segmento a ser percorrido no trajeto sugerido pelo GPS corresponde à 
distância de 345m, é correto afirmar que a distância total a ser percorrida é de 

A. 425m e a escala utilizada é de 1:1000.  
B. 705m e a escala utilizada é de 1: 5000.  
C. 810m e a escala utilizada é de 1: 2500.  
D. 1410m e a escala utilizada é de 1:10000.  

  
 
Questão 11  
A população brasileira atingiu 202,7 milhões de pessoas em primeiro de julho deste ano, 
segundo estimativa do IBGE [...] O volume de pessoas que vivem no país cresceu 0,86% em 
relação ao verificado em igual período do ano anterior. São Paulo continua sendo a cidade 
mais populosa do país, com 11,9 milhões de habitantes. Em seguida, no ranking de cidades, 
vêm Rio de Janeiro (6,5 milhões), Salvador (2,9 milhões), Brasília (2,9 milhões) e Fortaleza (2,6 
milhões). Os 25 municípios mais populosos do país somam 51 milhões de habitantes e 
representam 25,2% da população.  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1507099-populacao-brasileira-atinge-2027-milhoes-de-habitantes-calcula-ibge.shtml 
 Acesso em 02 set. 2014  

 
Com base nos conhecimentos de geografia da população, assinale a alternativa correta.  

A. O crescimento populacional evidenciado indica uma tendência de aumento nas taxas 
de natalidade e fecundidade e uma diminuição da taxa de mortalidade, associada ao 
envelhecimento da população.   

B. Esse acréscimo populacional tem como consequência a diminuição da renda per capita 
e o comprometimento dos recursos naturais, como evidenciado por Malthus, pois há 
um crescimento geométrico da população e aritmético dos alimentos.   

C. O aumento populacional brasileiro é decorrente, sobretudo, do crescimento vegetativo 
da população, que incorpora os conceitos de natalidade e mortalidade.   

D. O aumento da população é impulsionado pelo crescimento das periferias das grandes 
cidades, decorrente dos processos migratórios, que fazem com que diminua o número 
de habitantes em cidades pequenas.   

 
 
 
 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1507099-populacao-brasileira-atinge-2027-milhoes-de-habitantes-calcula-ibge.shtml
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Questão 12  
 
 

 
 
Sabendo-se que a Federação da Rússia tem nove fusos horários, e que cada faixa 
apresentada no cartograma corresponde a uma hora de diferença para a outra subsequente 
(para Leste ou Oeste), é correto afirmar que, em relação às cidades russas apresentadas, 
quando forem:  

A. 11 horas em Moscou, serão 09 horas em Omsk e 07 horas em Irkutsk.  
B. 23 horas em Magadan, serão 22 horas em Vladvostok e 16 horas em Moscou.  
C. 15 horas em Kaliningrado, serão 16 horas em Moscou e 20 horas em Vladvostok.  
D. 20 horas em Krasnoyarsk, serão 21 horas em Omsk e 22 horas em Ecaterimburgo.  
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Questão 13  

 
Um consultor canadense, Michael Markieta, desenvolveu um sistema de visualização das rotas 
de tráfego aéreo ao redor do globo que recria o mapa-múndi, como mostra a imagem. 
Atualmente, há 58 mil rotas aéreas cruzando os céus nos cinco continentes. Na imagem 
revelada por Markieta, não causa surpresa o fato de que os pontos mais densos aparecem em 
áreas onde muitas rotas seguem o mesmo trajeto e têm como destino as maiores cidades do 
mundo. 

Adaptado de vegakosmonaut.blogspot.com.br 
 11/06/2013 

 
Nessa representação das rotas do transporte aéreo comercial, o mapa ilustra a seguinte 
mudança na geopolítica internacional contemporânea:  

A. aculturação de áreas periféricas  
B. metropolização de regiões rurais  
C. globalização de países desenvolvidos  
D. conurbação de aglomerações populacionais  
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Questão 14  

 
 
As taxas de desemprego são um dos indicadores das condições do crescimento 
socioeconômico de países e de regiões, em especial quando afetam contingentes 
populacionais mais jovens. 
De acordo com o mapa, a região que apresenta o maior potencial para crescimento da força de 
trabalho é:  

A. Oriente Médio 
B. Norte da África 
C. Ásia Oriental 
D. Sudeste Asiático 

  
 
Questão 15  
Sobre a geografia política do mundo atual, assinale a afirmação correta.   

A. A partir da década de 1990, países emergentes como Argentina e México lideram o 
bloco de países periféricos no que concerne aos interesses do bloco latino-americano.   

B. A atual crise econômica mundial expõe a fragilidade momentânea da economia 
europeia, gerando, portanto, uma nova cartografia e favorecendo o surgimento de 
novos Estados como o país Basco e a Calábria.   

C. A formação de um bloco de países conhecidos por BRICS – Brasil, Rússia, Índia, África 
do Sul e China provocou o retorno à unilateralidade, tendo em vista a profunda crise de 
economias sólidas representadas pela Europa e pelos Estados Unidos.   

D. Com o advento da globalização, os meios técnico-científicos produziram meios para 
um reordenamento dos espaços mundiais, tendo a internet um papel fundamental para 
a disseminação de movimentos além-fronteiras.   
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PROVA DE HISTÓRIA 

Questão 16  
Com a expansão do poder romano [sob a República], tornou-se enorme a diferença entre a 
pequena cidade nascida às margens do Tibre e a Roma todo-poderosa, agora senhora do 
Mediterrâneo. A economia, a política, a vida social e religiosa dos romanos passaram por 
profundas modificações. 

 (José Jobson de A. Arruda e Nelson Piletti, "Toda a História") 

 
Entre as modificações que se pode identificar está  

A. a prosperidade do conjunto da plebe, que recebeu muitos benefícios em função das 
províncias conquistadas.    

B. a disseminação da pequena propriedade, com a distribuição da terra conquistada aos 
cristãos, maiores responsáveis pela expansão.    

C. a crescente influência cultural dos povos conquistados, em especial os gregos, 
alterando as práticas religiosas romanas.    

D. a criação e consolidação do colonato como base da economia romana e sua 
disseminação pelas margens do mar Mediterrâneo.    

 
 
Questão 17  
Atualmente, o islamismo é a religião com maior número de seguidores no mundo. Seus 
preceitos pregam a paz, a justiça e a generosidade entre as pessoas. No entanto, os jornais 
veiculam com frequência notícias sobre muçulmanos, como também são chamados os adeptos 
do islamismo, envolvidos em conflitos e situações relacionadas à violência e à intolerância 
religiosa. 

(PELLEGRINI, Marco Cesar (Org.). Novo olhar história. São Paulo: FTD, 2010. p. 169.) 

Sobre o islamismo, é correto afirmar que 
A. a tomada de lugares santos do islamismo, localizados na Palestina, deu aos califas 

motivos suficientes para a pregação da guerra santa, a hégira. 
B. muitas pessoas, com a expansão islâmica, foram convertidas ao islamismo; desse 

modo, nem todos os árabes são muçulmanos e nem todos os muçulmanos são árabes.  
C. a conversão ao islamismo foi um fenômeno ligado à expansão muçulmana nos séculos 

IX e X, pois os árabes impunham sua religião aos povos dominados, inclusive de forma 
violenta.  

D. o movimento islâmico não teve como se expandir para a África subsaariana, uma vez 
que sua doutrina prega a superioridade racial árabe sobre as demais.  
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Questão 18  
Leia, com atenção, o trecho de um testamento redigido no Brasil durante o Período Colonial: 
 “Eu Francisco Nunes de Moraes estando molestado, mas de pé em meu perfeito juízo 
e entendimento, temendo porém a morte [...] ordenei este Testamento. [...] Sou natural da 
Costa da Mina e batizado como verdadeiro cristão e fui escravo do defunto Capitão Mor 
Antonio Nunes de Moraes que por seu falecimento me libertei pela quantia de duzentos e 
cincoenta mil reis. Os bens que possuo foram adquiridos por mim e minha companheira e 
universal herdeira de tudo, pois é muito minha vontade ficando a cumprir  o que abaixo declaro 
– [...] A preta Anna do Gentio da Costa minha escrava pelos bons serviços que me tem feito a 
deixo quartada na quantia de trinta mil reis que os dará a minha herdeira dentro de tempo de 
dois anos. Entre os demais escravos que possuo há um crioullo de nome Francisco a quem 
ensinei o ofício de barbeiro e tocador de instrumentos [...] sou contente e é do meu gosto  que 
acompanhe a minha herdeira o tempo de cinco anos, findo os quaes e comportando-se bem 
lhe passará por fim deles a sua Carta de Liberdade”. 

Bahia, 07 de Setembro de 1790. 
MATTOSO, Kátia M. de Queirós. Ser escravo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2003. 

A partir da leitura desse testamento e dos seus conhecimentos sobre o escravismo colonial no 
Brasil é possível afirmar corretamente que: 

A. Os escravos negros eram utilizados apenas em trabalhos agrícolas e na mineração, 
pois não era lucrativo adquirir um escravo para exercer outras atividades. 

B. O número de alforrias foi bastante elevado, restringindo-se, porém, aos crioulos, 
escravos negros nascidos no Brasil. 

C. Apesar da violência, de proprietários e feitores, inerente ao sistema escravista 
brasileiro, a mobilidade social esteve presente e muitos ex-escravos tornaram-se 
proprietários. 

D. A formação de Quilombos, as fugas e as rebeliões armadas contra os senhores, eram 
as únicas maneiras pelas quais os escravos poderiam alcançar a liberdade. 
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Questão 19  

Observe o mapa: 

 
MAESTRI, Mário. Uma História do Brasil Colônia. São Paulo: Contexto, 2002. 

Esse mapa representa um momento da história do Brasil Colonial em que a Coroa portuguesa 
tentava organizar a administração e viabilizar a colonização de sua possessão americana. 
Acerca do Sistema representado nesse mapa assinale a alternativa correta 

A. D. João III ao adotar esse sistema passou a exercer um controle rigoroso sobre a 
América Portuguesa. 

B. A escolha desse sistema ocorreu, dentre outros fatores, devido ao seu sucesso em 
outras áreas do Império Colonial português. 

C. Os proprietários dessas terras, representadas no mapa - em sua maioria - eram 
fidalgos ricosportugueses que receberam doações do rei D. João III. 

D. Esse sistema é um reflexo no Brasil da centralização política que caracterizava o poder 
monárquico na Europa durante a Idade Moderna. 
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Questão 20  
Serão cá muito necessárias pessoas que teçam algodão, que cá há muito e outros oficiais. 
Trabalhe Vossa Reverendíssima por virem a esta terra pessoas casadas, porque certo é mal 
empregada esta terra em desagrados, que cá fazem muito mal, e já que cá viessem havia de 
ser aferrolhados na obra de Sua Alteza. Também peça Vossa Reverendíssima algum petitório 
de roupa, para entretanto cobrirmos estes novos convertidos, ao menos uma camisa a cada 
mulher, pela honestidade da Religião Cristã na igreja, porque vem todos a essa cidade à missa 
aos domingos e festas, que faz muita devoção e vem rezando as orações que lhes ensinamos 
e não parece honesto estarem nuas entre os Cristãos na igreja, e quando as ensinamos. 

Padre Manoel da Nóbrega, “Ao Padre Mestre Simão”, Cartas do Brasil (1549-1560), p. 85.Disponível 
em:<http://www.brasiliana.usp.br/bbd/handle/1918/00381610#page/83/mode/1up>. Acesso em: 30 Dez. 2014. [Adaptado] 

A produção de cartas, durante o Período Colonial, tornou-se uma rica fonte para se obter 
conhecimento sobre as relações políticas, econômicas e culturais desse período. A esse 
respeito, assinale a alternativa correta. 

A. Ao perceber a data de produção do documento, podemos afirmar que a ação dos 
jesuítas só aconteceu muito tempo depois da instalação dos colonizadores 
portugueses no Brasil. 

B. A convocação de pessoas casadas, exposta no documento, demonstra que a Igreja 
tinha por objetivo empreender a colonização de povoamento, como já ocorria na 
América do Norte. 

C. Conforme o texto, a ausência de conflito entre os europeus e os indígenas invalida a 
historiografia que assinala o massacre da população indígena a partir da colonização. 

D. Mesmo interferindo na fé e nos costumes, não podemos afirmar que a catequização 
empreendida pelos jesuítas anulou a influência indígena na formação do povo 
brasileiro. 

 

Questão 21  
A produção do açúcar no Brasil colonial foi financiada durante décadas pelos bancos 
holandeses, pois o empreendimento do engenho demandava um grande investimento que, no 
século XVI, os cofres portugueses ainda não dispunham. Contudo, no século XVII essa relação 
comercial entre Portugal e Holanda foi encerrada, fato que resultou em consequências 
bastante significativas para o Brasil, pois, em 1630, a famosa empresa comercial 
holandesa“Companhia das Índias Ocidentais” organizou a invasão à Capitania de Pernambuco 
no nordeste brasileiro. Essa crise política entre Portugal e Holanda resultou de um evento 
muito importante ocorrido na Europa entre os séculos XVI e XVII. 

Falamos aqui 

A. da União Ibérica. 
B. das Guerras Napoleônicas. 
C. dos Atos de Navegação instituídos por Oliver Cromwell. 
D. da Guerra entre Espanha e Inglaterra. 
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PROVA DE MATEMÁTICA 

Questão 22  
Considere as três afirmativas a seguir: 
 
I. Se (2x - 3) . (5x + 2) = 1, então, 2x - 3 = 1 ou 5x + 2 =1 

II. Se x + 
1
x

 
 
 

 = 3, então, x2 + 2
1
x

 
 
 

 = 9. 

III. Se uma função é definida pela equação y= ( )2x 25− , então, o seu gráfico é uma reta. 

Sobre essas afirmativas, é CORRETO dizer que:  
A. nenhuma delas é verdadeira.  
B. somente uma delas é verdadeira.  
C. somente duas delas são verdadeiras.  
D. as três são verdadeiras.  

 
 
Questão 23  
Em um campeonato de dois turnos, do qual participam dez equipes, que jogam entre si uma 
vez a cada turno, o número total de jogos previstos é igual a:  

A. 45 
B. 90 
C. 105 
D. 115 

 
 
Questão 24  
Em um mapa, o parque turístico P e as cidades A, B, C e D estão dispostos conforme a figura a 
seguir, sendo AB paralelo a CD. Sabendo-se que, na realidade, AB = 40 km, AD = 30 km e DC 
= 25 km, a distância da cidade A até o parque P, em quilômetros, é: 

 
A. 65 
B. 70 
C. 75 
D. 80 
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Questão 25  
Um desfile de moda é feito sobre um palco retangular de comprimento MN = 24 m e de largura 
AM = 6 m. Certa modelo sai do ponto A, percorre a poligonal ABCDE e termina de desfilar no 
ponto E. Considerando-se que MB = BD = DN e que o triângulo BCD é isósceles, BC = CD = 5 
m, pode-se estimar que a distância, em metros, percorrida por essa modelo, durante seu 
desfile, é: 

 
A. 30 
B. 38 
C. 40 
D. 44 

 
 
Questão 26  
Considere os seguintes subconjuntos de números naturais: 
 N = { 0,1,2,3,4,...} 
 P = { x ∈ │N / 6  ≤ x ≤ 20 } 
 A = { x ∈ P / x é par } 
 B = { x ∈ P / x é divisor de 48 } 
 C = { x ∈ P / x é múltiplo de 5 } 
 
O número de elementos do conjunto (A - B) ⋂ C é:  

A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 

 
 
Questão 27  
Com base no gráfico da função y = f (x), o valor de f(f(f(1))) é: 

 
A. -  83 
B. -  5

3
 

C. 
8
3
 

D. 
5
3
 



 

17 
 

PROVA DE FÍSICA 

Questão 28  
Um arqueiro atira uma flecha, que percorre uma trajetória parabólica vertical até atingir o alvo. 
No ponto mais alto da trajetória da flecha,  

A. a velocidade e a aceleração são nulas.    
B. a aceleração é nula.    
C. o vetor velocidade e o vetor aceleração são horizontais.    
D. a componente vertical da velocidade é nula.    

  
 

 
Questão 29  
O gráfico mostra a velocidade como função do tempo de dois objetos em movimento retilíneo, 
que partem da mesma posição. 

 
O instante em que os móveis A e B novamente se encontram será aproximadamente:  

A. t = 10 s    
B. t = 0,4 s    
C. t = 4,8 s    
D. t = 2,5 s    

  
 

 
Questão 30  
Dispõe-se de duas esferas metálicas, iguais e inicialmente descarregadas, montadas sobre pés 
isolantes e de um bastão de ebonite, carregado negativamente. Os itens de I a IV podem ser 
colocados numa ordem que descreva uma experiência em que as esferas sejam carregadas 
por indução. 

I. Aproximar o bastão de uma das esferas. 
II. Colocar as esferas em contato. 
III. Separar as esferas. 
IV. Afastar o bastão. 

 
Qual é a opção que ordena de maneira ADEQUADA as operações?  

A. II, I, III, IV    
B. II, I, IV, III    
C. I, III, IV, II    
D. IV, II, III, I    
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Questão 31  
Um helicóptero está descendo verticalmente e, quando está a 100 m de altura, um pequeno 
objeto se solta dele e cai em direção ao solo, levando 4s para atingi-lo. Considerando-se g = 
10m/s2, a velocidade de descida do helicóptero, no momento em que o objeto se soltou, vale 
em km/h:  

A. 25      
B. 144      
C. 108      
D. 18    

  
 

 
Questão 32  
Em certos dias do ano, frequentemente tomamos pequenos "choques" ao fecharmos a porta do 
carro ou ao cumprimentarmos um colega com um simples aperto de mãos. Em quais 
circunstâncias é mais provável que ocorram essas descargas elétricas?   

A. Em dias muito quentes e úmidos, porque o ar se torna condutor.    
B. Em dias secos, pois o ar seco é bom isolante e os corpos se eletrizam mais facilmente.    
C. Em dias frios e chuvosos, pois a água da chuva é ótima condutora de eletricidade.    
D. A umidade do ar não influi nos fenômenos da eletrostática, logo essas descargas 

poderão ocorrer a qualquer momento.    
   

 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
No início do século XX (1910), o cientista norte-americano ROBERT MILLIKAN conseguiu 
determinar o valor da carga elétrica do ELÉTRON como q = -1,6× 10-19C. Para isso colocou 
gotículas de óleo eletrizadas dentro de um campo elétrico vertical, formado por duas placas 
eletricamente carregadas, semelhantes a um capacitor de placas planas e paralelas, ligadas a 
uma fonte de tensão conforme ilustração a seguir: 
g = 10 m/s2. 
 

 
 
Admita que cada gotícula tenha uma massa de 1,6× 10-15 kg.  
   
Questão 33  
Duas cargas positivas, separadas por uma certa distância, sofrem uma força de repulsão. Se o 
valor de uma das cargas for dobrada e a distância duplicada, então, em relação ao valor antigo 
de repulsão, a nova força será:  

A. o dobro    
B. o quádruplo    
C. a quarta parte    
D. a metade    
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PROVA DE BIOLOGIA 

TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Risco de diabetes tipo 2 associado a gene dos Neandertais 
 
Uma variante do gene SLC16A11 aumenta o risco de diabetes entre os latino-americanos. As 
análises indicaram que a versão de maior risco dessa variante foi herdada dos Neandertais. As 
pessoas que apresentam a variação SLC16A11 em um dos alelos, são 25% mais propensas a 
desenvolver o diabetes, já aquelas que herdaram de ambos os pais, essa probabilidade sobe 
para 50%. 

Disponível em: <www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/12/131225_neandertal_ lk.shtml>.  
Acesso em: 26 mar. 2014. (Adaptado).  

Questão 34  
Em humanos, a doença que pode se desenvolver pela presença da variante do gene 
SLC16A11 tem como um dos sinais clínicos a produção de corpos cetônicos. Isso ocorre 
porque a glicose, mesmo presente no sangue, não é plenamente utilizada pelo organismo que 
interpreta essa situação metabólica como um estado de jejum. Assim, é ativada uma via 
metabólica capaz de ofertar mais açúcar no sangue por meio da  

A. gliconeogênese.    
B. lipogênese.    
C. glicogênese.    
D. desnaturação proteica.    

 
 
Questão 35  
Observe o desenho abaixo, que representa um espermatozoide humano. Em seguida, analise 
as proposições e coloque V para as Verdadeiras e F para as Falsas.  
 

  
(     ) A estrutura 1 é o acrossomo, estrutura formada pela fusão de vesículas do complexo 

golgiense e que contém enzimas que irão digerir os envoltórios do ovócito na fecundação.  
(     ) A estrutura 2 é a peça intermediária e apresenta muitas mitocôndrias, responsáveis pela 

liberação da energia necessária à movimentação do espermatozoide.  
(     ) A estrutura 3 é a cauda, originada a partir do centríolo.  
(     ) A estrutura 4 é o núcleo, que traz em seu interior os cromossomos pareados.  
(     ) 5 representa a cabeça do espermatozoide, onde encontramos o capuz acrossômico e o 

núcleo.  
 

A alternativa que apresenta a sequência correta é:   
A. V – F – F – F – V     
B. F – V – V – V – V     
C. F – F – V – V – V     
D. V – V – V – F – V     
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TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
INSTRUÇÃO: Responder à(s) questão(ões) com base no texto a seguir, sobre a história 
da cerveja.  

Há evidências de que a prática da cervejaria originou-se há mais de 5 mil anos na 
região da Mesopotâmia, onde a cevada cresce em estado selvagem. Gravuras, inscrições, 
poemas e registros arqueológicos deste período sugerem o uso da cerveja. Outros documentos 
históricos mostram, em 2100 a.C., sumérios alegrando-se com uma bebida fermentada, obtida 
de cereais. Mais tarde, a cerveja passou a ser produzida por padeiros, devido à natureza dos 
ingredientes que utilizavam: leveduras e grãos de cereais. A cevada era deixada de molho até 
germinar e, então, moída e moldada em bolos, aos quais se adicionava a levedura. Os bolos, 
após parcialmente assados e desfeitos, eram colocados em jarras com água e deixados 
fermentar.  

Com o passar do tempo, cada família produzia a sua própria bebida. A expansão da 
produção se deu com o Império Romano. E foram os gauleses que cunharam o nome 
atualmente usado, denominando essa bebida de cevada de “cerevisia”, ou “cervisia”, em 
homenagem a Ceres, deusa da agricultura e da fertilidade. Na Idade Média, os conventos 
assumiram a fabricação da cerveja, e os monges reproduziram em manuscritos a técnica de 
fabricação. Artesãos, pequenas fábricas e, por fim, grandes indústrias trouxeram, de então, 
esse nobre líquido aos dias atuais.  

Elaborado com base em informações obtidas em http://www.brejas.com.br 
   
 

 
Questão 36  
Na fabricação da cerveja, a fermentação transforma o açúcar do cereal em álcool. O mesmo 
processo é usado no preparo da massa de bolos e pães, onde os fermentos consomem o 
açúcar da farinha e liberam o gás carbônico que aumenta o volume da massa. Esse açúcar é 
______ que deriva do amido, um ______, sintetizado por ______ como reserva energética.   
 

A. a glicose – polissacarídeo – vegetais     
B. a glicose – polipeptídeo – fungos e plantas     
C. o glicogênio – polissacarídeo – fungos e plantas     
D. o glicogênio – polipeptídeo – fungos e plantas     

 
 
  

http://www.brejas.com.br/
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Questão 37  
A toxoplasmose, parasitose causada pelo protozoário Toxoplasma gondii e também conhecida 
como “a doença do gato”, pode ser assintomática ou causar lesões na retina que podem evoluir 
para a cegueira, além de graves problemas no miocárdio, fígado e músculos. Pode ser 
adquirida ou transmitida congenitamente, o que acarreta abortos ou nascimentos de fetos 
malformados. 
O protozoário parasita causador dessa doença pode infectar a maioria dos animais de sangue 
quente, como bois, porcos, carneiros, cabras, gatos e aves. Estima-se que a toxoplasmose 
ocorra em pelo menos um terço da população humana mundial, principalmente em locais 
quentes, úmidos, com condições sanitárias desfavoráveis, devido ao efeito favorecedor dessas 
condições ambientais na maturação dos oocistos (ovos) depositados no solo pelos animais 
contaminados, conforme o ciclo de vida do parasita esquematizado a seguir: 
 

 
 
Sobre essa doença um estudante fez as afirmativas seguintes: 

I. O agente etiológico da toxoplasmose é o gato. 
II. O agente transmissor da toxoplasmose é o protozoário Toxoplasma gondii. 
III. A toxoplasmose pode ser evitada não se comendo carne malpassada. 
IV. A falta de saneamento favorece a penetração das larvas do Toxoplasma através da pele 

dos animais de sangue quente. 
 
É correto o que se afirma apenas em  

A. II.    
B. III.    
C. I, II e III.    
D. I, II e IV.    
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Questão 38  
Inda tanto nos sobra, por este grandioso país, de doenças e insectos por cuidar!... 

Trecho extraído do livro Macunaíma, escrito por Mário de Andrade em 1928. 

A malária é uma das doenças que, ainda hoje no Brasil, acomete intensamente a população, 
com mais de 300 mil casos por ano, concentrados principalmente na região amazônica. Nessa 
protozoose, a função realizada pelo mosquito prego, Anopheles spp, com relação ao 
Plasmodium spp e ao ser humano é, respectivamente, de  

A. hospedeiro intermediário e vetor.    
B. hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário.    
C. hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo.    
D. hospedeiro definitivo e vetor.    

 
 
Questão 39  
A gravidez na adolescência apresenta riscos por causa da imaturidade anatomofisiológica, 
dificultando o desenvolvimento e o desfecho do processo de gestação, parto e puerpério. 
Observe a figura a seguir: 

 
Sobre isso, preencha as lacunas do texto, correlacionando-as com os métodos de 
contracepção, representados pelas figuras numeradas em algarismos arábicos.  
De uma maneira geral, os adolescentes podem usar a maioria dos métodos anticoncepcionais 
disponíveis. No entanto, alguns métodos são mais adequados que outros nessa fase da vida. 
______ deve(m) ser usada(s) em todas as relações sexuais, independentemente do uso de 
outro método anticoncepcional, pois é o único que oferece dupla proteção, protegendo-os ao 
mesmo tempo das doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez não desejada. Os 
métodos ______ são pouco recomendados, porque exigem do adolescente disciplina e 
planejamento, e as relações sexuais nessa fase, em geral, não são planejadas. _______ 
podem ser usadas(os), desde a primeira menstruação, pois agem impedindo a ovulação. 
_______ pode ser usada(o) pelas garotas, entretanto as que nunca tiveram filhos correm mais 
risco de expulsá-la(lo) e também não é indicada(o) para aquelas com mais de um parceiro 
sexual ou cujos parceiros têm outros parceiros/parceiras e não usam camisinha em todas as 
relações sexuais, pois, nessas situações, existe risco maior de contrair doenças sexualmente 
transmissíveis. ______ não são indicadas(os) para adolescentes. 

Fonte: adaptado de http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_direitos_sexuais_2006.pdf 

 
Assinale a alternativa cuja sequência numérica preenche corretamente as lacunas.  

A. 1; 2; 3; 5; 7.     
B. 1; 3; 4; 6; 2.    
C. 1, 2; 3; 6; 7.    
D. 4; 3; 1; 5; 2.    

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/cartilha_direitos_sexuais_2006.pdf
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PROVA DE QUÍMICA 

Questão 40  
Considere as amostras: 

 
Há menor quantidade de moléculas na amostra: 

A. I 
B. II 
C. III 
D. IV 

 
 
Questão 41  
A análise de uma amostra de bauxita revela um teor de 50,0 % em peso de alumina, Al2O3. 
Sendo as massas atômicas do oxigênio e do alumínio respectivamente 16 e 27, a massa de 
minério necessária para a obtenção de 270 kg de alumínio é: 

A. 270 kg. 
B. 540 kg.   
C. 1020 kg. 
D. 2040 kg. 

 
 
Questão 42  
Observe a posição do elemento químico ródio (Rh) na tabela periódica.  
 

 
 
Assinale a alternativa correta a respeito do ródio.   

A. Possui massa atômica menor que a do cobalto (Co).  
B. Apresenta reatividade semelhante à do estrôncio (Sr), característica do 5º período.  
C. É uma substância gasosa à temperatura ambiente.  
D. É uma substância boa condutora de eletricidade. 
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Questão 43  
Um dos tipos de lâmpada utilizados em iluminação pública é conhecido como “lâmpada de 
vapor de mercúrio” ou de “vapor de sódio”. Nestes tipos de lâmpadas, é empregado um 
princípio que faz parte de um dos modelos atômicos atuais. Neste caso a energia elétrica é 
utilizada para 

A. Aproximar os elétrons do núcleo do metal, acumulando energia elétrica. 
B. Afastar os elétrons para níveis mais externos. 
C. Remover elétrons, transformando o metal (mercúrio ou sódio) em íons positivos 
(cátions). 
D. Adicionar elétrons, transformando o metal em ânion. 

 
 
Questão 44  
Uma professora de química, trabalhando com materiais diversos, no laboratório, obtém os 
dados da tabela abaixo, relativos a propriedades específicas de amostras de alguns materiais, 
representados pelas letras F, U, M, A, R e C. 

 
 
Analisando os dados da tabela, assinale a opção CORRETA: 

A. À temperatura ambiente, os materiais F e A são sólidos. 
B. Os materiais F, A e C são substâncias puras. 
C. O material M é o mais denso e representa uma mistura. 
D. Sabendo que F é insolúvel em C a mistura proveniente desses materiais será 

homogênea. 
 

Questão 45  
 
As substâncias abaixo foram submetidas a vários testes e os resultadosse encontram na tabela 
a seguir: 

 
 
Com base nos dados acima, é CORRETO afirmar: 

A. A 1800ºC o chumbo é líquido. 
B. Acetona e glicerina formam uma mistura heterogênea. 
C. Glicerina é sólida na temperatura ambiente (25ºC). 
D. Uma mistura de pó de chumbo e água pode ser separada por filtração. 
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PROVA DE ESPANHOL 

En el piso bajo de la izquierda de una humilde pero graciosa y limpia casa de la calle de 
Preciados, calle muy estrecha y retorcida en aquel entonces, vivían solas tres buenas y 
piadosas mujeres, que mucho se diferenciaban entre sí en cuanto al ser físico y estado social, 
puesto que éranse que se eran una señora mayor, viuda, de aspecto grave y distinguido; una 
hija suya, joven, soltera, natural de Madrid y bastante guapa, aunque de tipo diferente al de la 
madre (lo cual daba a entender que había salido en todo a su padre); y una doméstica, 
imposible de describir, sin edad, figura ni sexo determinables, bautizada, hasta cierto punto, en 
Modoñedo, y a la cual ya hemos hecho demasiado favor (como también se lo hizo aquel señor 
cura) con reconocer que pertenecía a la especie humana. 
 
La mencionada joven parecía el símbolo o representación, viva y con faldas, del sentido 
común: tal equilibrio había entre su hermosura y su naturalidad, entre su elegancia y sencillez, 
entre su gracia y modestia. Felicísimo era que pasase inadvertida por la vía pública, sin 
alborotar a los galanteadores de oficio, pero imposible que nadie dejara de admirarla y 
prenderse de sus múltiples encantos, luego que fijase en ella la atención. No era, no (o, por 
mejor decir, no quería ser) una de esas beldades llamativas aparatosas, fulminantes, que 
atraen todas las miradas no bien se presentan en un salón, teatro o paseo y que comprometen 
o anulan al pobrete que las acompaña, sea novio, sea marido, sea padre… Era un conjunto 
sabio y armónico, de perfecciones físicas y morales, cuya prodigiosa regularidad no 
entusiasmaba al pronto, como no entusiasman la paz ni el orden; o como acontece con los 
monumentos bien proporcionados, donde nada nos choca ni maravilla hasta que formamos 
juicio de que, si todo resulta llano, fácil y natural, consiste en que todo es igualmente bello. 
Dijérase que aquella diosa honrada de la clase media había estudiado su modo de vestirse, de 
peinarse, de mirar, de moverse, de conllevar, en fin, los tesoros de su espléndida juventud en 
tal forma y manera, que no se la creyese pagada de sí misma, ni presuntuosa ni incitante, sino 
muy diferente de las deidades por casar que hacen feria de sus hechizos… 

ALARCÓN, Pedro Antonio. El Capitán Veneno. Madrid, Alianza, 1997. Texto adaptado. 

Questão 46  
El texto se refiere a una casa: 
 

A. ubicada en una calle muy ancha. 
B. que sobresalía por su desaseo. 
C. sencilla y sin suciedad. 
D. cuyas habitaciones eran demasiado estrechas. 

 
 
Questão 47  
Las tres mujeres que habitaban la casa: 
 

A. tenían la misma edad a pesar de su diferencia física. 
B. vivían sin la compañía de otras personas. 
C. era bien parecidas unas a las otras, física y espiritualmente. 
D. eran todas guapas y muy distinguidas. 
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Questão 48  
De la doméstica dice el narrador: 
 

A. hacía cuestión de no decir su propia edad. 
B. era natural de Madrid pero bautizada en Modoñedo. 
C. tenía un primo que era cura del pueblo. 
D. era un tipo extraño, de edad indefinida. 

 
 
Questão 49  
Sentí ____ mano en la ____, ____ voz de niño en ____ oído como una campana nueva. 
 
Los huecos son llenados, correcta y respectivamente, con: 
 

A. tu / mía / tuya / mío 
B. tuya / mi / tuya / mi 
C. tu / mía / tu / mi 
D. tuya / mi / tu / mío 

 
 
Questão 50  
____ habla y lectura posibilitan ____ hombre ____ estrechamiento ____ vínculo cultural que 
existe entre distintos grupos sociales. 
 

A. El - al - el - del  
B. La - al - lo - del  
C. La - a el - el - de lo 
D. El - al - el - de el 
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PROVA DE INGLÊS 
Feed the People or Save the Planet? 
Rosanne Skirble /Anna Matteo/Caty Weaver 
03/21/2015 
Americans are not eating as much meat as they used to. Price is certainly a major reason. But 
people also say there are other reasons, such as health and ethics. 
For the first time, a group of advisers to the United States Department of Agriculture is 
suggesting that Americans consider the environment when making healthy food choices. This 
suggestion has caused some debate. 
Every five years, the United States Department of Agriculture issues Dietary Guidelines for 
Americans. These guidelines are based on updated nutritional science. 
Janet Riley is a top official with the trade group, North American Meat Institute. 
She says the department’s suggestions, or recommendations, affect some of the most 
vulnerable people in America: those who depend on school lunches and federal programs for 
older people, women and children. 
"And these are some of our most vulnerable populations who need the protein and the vitamins 
and minerals that are in meat and poultry."   
The advisory report is open for public review. Some parts of it have caused debate. The part 
causing the most debate is the report’s link between healthy food choices and environmental 
sustainability. 
Janet Riley says the discussion of environmental sustainability is not part of what the House of 
Representatives told the committee to consider. 
"They were told specifically to focus on nutrition. When they formed a subcommittee on 
sustainability, the House (of Representatives) appropriators included language in the budget bill 
that said, ‘Stick to nutrition. Do not stray into the environment'." 
However, some people say that including environmental issues is good for the public and the 
planet. One of these people is Janet Larsen, a research director for the Earth Policy Institute, an 
environmental group.Ms. Larsen says that meat production releases a lot of carbon gas into the 
environment. 
"Meat production is very carbon intensive. It releases greenhouse gases that are warming the 
planet. And so, if you’re concerned about climate change, you realize that you need to start 
eating lower on the food chain to reduce your overall carbon footprint." 
Farm animals that are raised for food require a lot of land, food and water. Ms. Larsen says. 
This is part of their carbon footprint. 
While the United States is eating less meat, other parts of the world are eating more. China is 
now the world's top meat consumer. Ms. Larsen says China’s desire for meat is growing. 
"If China tries to not just increase their meat imports, but increase their domestic production at a 
large scale, that is likely to mean that they will be importing more grain and more soy, especially 
from world markets. That will have an effect on food prices everywhere. We know that when 
food prices are volatile or if they spike, we see more and more people end up hungry." 
Janet Riley, again, who represents the Meat Institute, says people who are experts in nutrition 
are not experts in the environment. She says the panel does not have enough scientific 
information or knowledge to link the environment to food guidelines. 
"…to suggest that somehow eating less meat is going to have this huge impact on the 
environment. We need more data. We need a panel of experts in that field to take a look at it 
and come up with real definitive recommendations if we want to go there. We can't have 
nutritionists trying to delve into a field where they really don't have the expertise to make these 
kinds of recommendations." 
The aim of the guidelines is to control disease and obesity, the condition of being overweight. 
The guidelines do this by suggesting a diet higher in vegetables and lower in animal-based 
foods. Ms. Larsen says she hopes the final version of the guidelines provides more reasons to 
eat healthier overall. 
"I think that it is really important not to export the meat heavy American diet, but export 
messages of health and wellness and environmental sustainability, and show people that we 
realize that we have likely overshot and now we need to move down the food chain and eat less 
meat." 
The United States Department of Agriculture will issue its final dietary guidelines later this year. 

http://learningenglish.voanews.com/content/feed-people-or-save-the-planet/2684211.html 
 

http://learningenglish.voanews.com/content/feed-people-or-save-the-planet/2684211.html
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Questão 46  
What is causing debate about the US Department of Agriculture's proposed nutrition guidelines? 

A. They will not apply to school lunches. 
B. The guidelines are based on the latest nutritional research. 
C. They affect people who depend on government programs. 
D. The guidelines say people should eat more meat. 

 
 
Questão 47  
According to Janet Larsen, what is wrong with eating meat? 

A. People who eat meat are lower on the food chain. 
B. She says that producing meat creates greenhouse gases. 
C. She says that for most, buying meat is very expensive. 
D. People should not be killing animals for food. 

 
 
Questão 48  
What does the article say about China's meat comsumption? 

A. It is growing, while consumption in the US is decreasing. 
B. It will mean higher demand for soy and grain to feed animals. 
C. China's meat consumption will affect food prices everywhere. 
D. It says all of these things about meat consumption in China. 

 
 
Questão 49  
How does Janet Riley explain her disagreement with the nutritional guidelines? 

A. Environmental scientists should not try to understand nutrition. 
B. There is not enough data on the effects of eating meat on humans. 
C. The experts have not recommended that we eat more meat. 
D. Nutritionists are not qualified as environmental specialists. 

 
 
Questão 50  
Complete using the correct pronoun : 

I  - Which team won the game ? _________ team did. 
II – This dictionary is in _______ fourth edition.  
III – I have met that girl before, but I can’t remember _______ name. 

 
A. their – its – her  
B. they – its – hers 
C. their – it – she 
D. them – it – her  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

 
 

 

PARA VOCÊ CONFERIR O SEU GABARITO 

 

 

1  11  21  31  41  

2  12  22  32  42  

3  13  23  33  43  

4  14  24  34  44  

5  15  25  35  45  

6  16  26  36  46  

7  17  27  37  47  

8  18  28  38  48  

9  19  29  39  49  

10  20  30  40  50  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




