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Língua Portuguesa e Literatura Brasileira

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente
na Folha de Respostas.

Questões Objetivas de 1 a 10

Instruções

Questões 1 e 2  QUESTÃO 1

TEXTO:

Assim como tantos brasileiros, também fui
acordada, na manhã de domingo, com notícias da
retomada do Complexo do Alemão. Diferentemente do
que aconteceria há pouco menos de dez anos, porém,

5 não foi pelo plantão do Jornal Nacional que tomei
conhecimento dos fatos. Foi ao me conectar ao Twitter
que soube do que estava acontecendo, por meio do perfil
identificado como @vozdacomunidade. A Voz da
Comunidade é o nome de um jornal produzido por

10 crianças e adolescentes com idades entre 10 e 17 anos.
As operações de domingo no Complexo do Alemão foram
acompanhadas, desde o início, por esses jovens
aprendizes de repórteres, que tuitaram o que estava
acontecendo do olho do furacão.

15 Às 7h58min (horário de Brasília), eles anunciaram: “O
helicóptero acabou de chegar neste momento!!!. As
postagens seguintes não deixaram margem para
dúvidas: “Há muitos tiros neste momento”, “tiroteio
intenso”, “acabou de chegar mais um blindado” e um

20 com uma ênfase que não deixa dúvidas: “É GUERRA
mesmo! Muitos tiros!”

É esta a revolução das mídias: hoje, a classe C
tem o mesmo percentual de acesso à internet que as
classes A e B, e a maioria dos internautas — 70% —

25 acessa a rede da própria casa (pesquisa Ibope/Nielsen).
Nem mesmo o idioma é barreira. Ainda sem interface
em português, o Twitter conta com uma proporção
esmagadora de brasileiros entre seus usuários: somos
o segundo país com mais usuários na rede, segundo

30 pesquisa da Sysomos (dez/2009). No dia da ocupação
do Complexo do Alemão, o perfil @vozdacomunidade
ganhou cerca de 20 mil novos seguidores.

A vontade de se manter bem informado é um dos
motivos por trás do crescimento exponencial do Twitter.

35 Mas, ao que tudo indica, o fenômeno das redes sociais
se sustenta mesmo nas necessidades humanas de
interagir e fazer sentido. Esses meninos, que, enquanto
se protegiam dos tiroteios, nos informavam e interagiam
conosco, tocaram em um ponto sensível da minha

40 emoção: a certeza absoluta de que emitir o seu ponto
de vista é um direito a ser exercido, qualquer que seja a
situação.

SOUZA,  Ana Fernanda. A ocupação que foi tuitada. A Tarde, Salvador,
2 dez. 2010. Caderno Opinião, p. A 3.

A partir da leitura do texto, está correto o que se afirma em

01) A mídia tradicional perdeu o seu objetivo de noticiar e
informar.

02) Os usuários do Twitter, no Brasil, superam em número
os que acessam outros meios de comunicação em rede.

03) O artigo em estudo constitui um exemplo de comunicação
que fala sobre um outro tipo de comunicação não verbal

04) Os internautas em rede, no Twitter, podem compartilhar
ideias de forma democrática: todos têm voz, sem relação
de poder.

05) O que caracteriza o Twitter é que ele constitui um sítio em
que a interação entre as pessoas sofre restrições do
Estado.

 QUESTÃO 2
Sobre o texto, está correto o que se afirma em

01) A forma verbal “aconteceria”, no fragmento “Diferentemente
do que aconteceria há pouco menos de dez anos” (l. 3-4),
refere-se a um fato indubitável do passado.

02) As palavras “internet” (l. 23), “interface” (l. 26) e “Twitter”
(l. 27) constituem empréstimos linguísticos.

03) O termo “esta”, em “É esta a revolução das mídias:” (l. 22),
faz referência a “É GUERRA mesmo! Muitos tiros!” (l. 20-21).

04) Os vocábulos “mesmo” (l. 26) e “mesmo” (l. 36), nas duas
ocorrências, são equivalentes a próprio.

05) Uma das características formais do texto é apresentar um
processo opinativo, que se restringe à voz autoral.

Questões de 3 a 5

TEXTO:

Viajam de bonde silenciosamente. Devia ser quase
uma hora, pois o veículo já se enchia do público especial
dos domingos.

Eram meninas do povo envolvidas nos seus
5 vestidos empoados com suas fitinhas cor-de-rosa ao

cabelo e o leque indispensável; eram as baratas
casemiras claras dos ternos, [...] eram as velhas mães,
prematuramente envelhecidas com a maternidade
frequente, a acompanhar a escadinha dos filhos, ao lado

10 dos maiores, ainda moços, que fumavam os mais
compactos charutos do mercado — era dessa gente
que se enchia o bonde e se via pelas calçadas em direção
aos jardins, aos teatros em matiné, aos arrabaldes e às
praias.

15 Era enfim o povo, o povo variegado da minha terra.
As napolitanas baixas com seus vestidos de roda e suas
africanas, as portuguesas coradas e fortes, caboclas,



Processo Seletivo 2011 - UESC 1 - Laranja 2Port-

 QUESTÃO 3

 QUESTÃO 5

 QUESTÃO 4

O texto traduz preferência do autor por

01) retratar aspectos marcantes da  beleza exótica do cotidiano
do interior.

02) apresentar características negativas de uma metrópole
pós-moderna.

03) narrar ações de tipos pouco comuns, idealizados, do

mundo contemporâneo.

04) descrever cenários naturais da paisagem física local,
adversos aos da paisagem humana.

05) observar a realidade da vida num centro urbano e,
sobretudo, revelar sua preocupação com o homem.

No texto, faz-se presente a adjetivação, que é um traço
avaliativo do narrador, mas que está ausente no fragmento
transcrito em

01) “pois o veículo já se enchia do público especial dos
domingos.” (l. 2-3).

02) “Eram meninas do povo envolvidas nos seus vestidos
empoados com suas fitinhas cor-de-rosa ao cabelo” (l. 4-6).

03) “Era enfim o povo, o povo variegado da minha terra.” (l. 15).

04) “As napolitanas baixas com seus vestidos de roda e suas

africanas” (l. 16-17).

05) “e tudo isso muito me obrigou a pensar sobre o destino
daquela gente.” (l. 25-26).

Sobre os elementos linguísticos do texto, está correto o que
se afirma em

01) A forma verbal “Viajam” (l. 1) refere-se a um sujeito não
explicitado na sequência textual.

02) O termo em negrito, em “a acompanhar a escadinha dos
filhos” (l. 9), apresenta um valor quantitativo.

03) A palavra enfim, em “Era enfim o povo” (l. 15), constitui
uma palavra denotativa de finalidade.

04) As formas pronominais “seus” e “suas” (l. 16) denotam
posse de sujeitos distintos no contexto da frase.

05) O vocábulo em destaque, em “que a viagem de bonde
me deu a ver” (l. 19-20), pode ser permutado por porque,
preservando-se o mesmo sentido do contexto.

mulatas e pretas — era tudo sim preto, às vezes todos
exemplares em bando, às vezes separados, que a viagem

20 de bonde me deu a ver.
E muito me fez meditar o seu semblante alegre, a

sua força prolífica, atestada pela cauda de filhos que
arrastavam, a sua despreocupação nas anemias que
havia, em nada significando a preocupação de seu

25 verdadeiro estado — e tudo isso muito me obrigou a
pensar sobre o destino daquela gente.

BARRETO,  Lima. O domingo. Contos completos de Lima Barreto.
Organização e introdução de Lília Moritz Schwarcz. São Paulo: Companhia
das Letras, 2010. p. 589.

 QUESTÃO 6

[...] Considerei-me feliz no lugar de contínuo da redação
do O Globo. Tinha atravessado um grande braço de mar,
agarrara-me a um ilhéu e não tinha coragem de nadar de
novo para a terra firme que barrava o horizonte a algumas
centenas de metros. Os mariscos bastavam-me e os insetos
já se me tinham feito grossa a pele...

De tal maneira é forte o poder de nos iludirmos, que um ano
depois cheguei a ter até orgulho da minha posição. Senti-me muito
mais que um contínuo qualquer, mesmo mais que um
contínuo de ministro. As conversas da redação tinham-me
dado a convicção de que o doutor Loberant era o homem
mais poderoso do Brasil; fazia e desfazia ministros, demitia
diretores, julgava juízes e o presidente. Logo ao amanhecer,
lia o seu jornal, para saber se tal ou qual ato seu tinha tido o
placet desejado do doutor Ricardo.

BARRETO, Lima. Recordações do escrivão Isaías Caminha. 3. ed.
São Paulo: Ática, 1994. p. 99.

O texto, articulado com a obra, permite considerar correta a
alternativa

01) Isaías Caminha revela-se um ser humano desprovido de
qualquer vaidade.

02) O narrador utiliza, no seu relato, uma linguagem
essencialmente objetiva e precisa.

03) O narrador atribui tão somente aos outros a não realização
de seus projetos de vida.

04) O narrador reconhece, na narrativa, a atuação da imprensa
de seu tempo como marcada pela ética e pelo
compromisso com o social.

05) Isaías, através do relato de sua trajetória de vida, mostra
o ambiente social como discriminador de pessoas pobres
e de negros e mulatos.

 QUESTÃO 7
Venturosa de sonhar-te,
à minha sombra me deito.

(Teu rosto, por toda parte,
mas, amor, só no meu peito!)

— Barqueiro, que céu tão leve!

Barqueiro, que mar parado!
Barqueiro, que enigma breve,
o sonho de ter amado!

Em barca de nuvens sigo:
e o que vou pagando ao vento
para levar-te comigo

é suspiro e pensamento.

— Barqueiro, que doce instante!
Barqueiro, que instante imenso,

não do amado nem do amante:
mas de amar o amor que penso!

MEIRELES, Cecília. Canções. Obra poética. Rio de Janeiro: José Aguilar,

1972. p. 564.
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 QUESTÃO 9

Ah! lilásis de Ângelus harmoniosos,
Neblinas vesperais, crepusculares,
Guslas gementes, bandolins saudosos,
Plangências magoadíssimas dos ares...

Serenidades etereais d‘incensos,
De salmos evangélicos, sagrados,
Saltérios, harpas dos Azuis imensos,
Névoas de céus espiritualizados.

[...]
É nas horas dos Ângelus, nas horas
Do claro-escuro emocional aéreo,
Que surges, Flor do Sol, entre as sonoras
Ondulações e brumas do Mistério.

[...]
Apareces por sonhos neblinantes
Com requintes de graça e nervosismos,
fulgores flavos de festins flamantes,
como a Estrela Polar dos Simbolismos.

CRUZ e SOUSA, João da. Broquéis. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. p. 90.

Marque V ou F, conforme sejam as afirmativas verdadeiras ou falsas.

Os versos de Cruz e Sousa traduzem a estética simbolista, pois apresentam

(  ) descrição sintética do mundo imediato.

(  ) uso de recursos estilísticos criando imagens sensoriais.

(  ) enfoque de uma realidade transfigurada pelo transcendente.

(  ) apreensão de um dado da realidade sugestivamente ambígua.

(  ) imagens poéticas que tematizam o amor em sua dimensão física.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

01) F V V V F 04)  V F V F F

02) V F F V F 05)  V F V F V

03)  V F V V F

 QUESTÃO 8

Duarte acompanhou o major até a porta, respirou ainda uma vez, apalpou-se, foi até à janela. Ignora-se o que pensou
durante os primeiros minutos; mas, ao cabo de um quarto de hora, eis o que ele dizia consigo: — Ninfa, doce amiga, fantasia

inquieta e fértil, tu me salvaste de uma ruim peça com um sonho original, substituíste-me o tédio por um pesadelo: foi um bom
negócio. Um bom negócio e uma grave lição: provaste-me ainda uma vez que o melhor drama está no espectador e não no palco.

ASSIS, Machado de. A chinela turca. Obra completa. Rio de Janeiro: José Aguilar 1962. v. 1, p. 303.

Com base no fragmento contextualizado na obra, está correto o que se afirma em

01) O narrador abstém-se de opinar sobre o narrado.

02) O conto evidencia o tema da volubilidade do amor.

03) A relação de Duarte com o major Lopo Alves é pautada pela sinceridade afetiva.

04) O major Lopo Alves representa o literato de grande mérito, porém injustiçado pelo público leitor.

05) A narrativa apresenta dois dramas: um escrito por Lopo Alves e outro vivenciado como experiência simbólica pelo personagem
Duarte.

A poesia de Cecília Meireles constitui “esboços de quadros metafísicos”, o que pode ser comprovado no texto por meio

01) da exaltação do ente amado em sua plenitude de beleza.

02) do sofrimento causado pelo distanciamento entre os amantes.

03) da nostalgia de um tempo marcado pela experiência concreta do amor.

04) de uma atitude reflexiva do sujeito poético a respeito do amor como ideia.

05) de versos predominantemente descritivos de uma paisagem estática que reflete o íntimo do sujeito lírico.
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 QUESTÃO 10

— Tu prisioneiro, tu?

— Vós o dissestes.

— Dos índios?

  — Sim.

           — De que nação?

       — Timbiras.

— E a muçurana funeral rompeste,

Dos falsos manitôs quebraste a maça...

    — Nada fiz... aqui estou.

 — Nada! —

       Emudecem;

Curto instante depois prossegue o velho:

— Tu és valente, bem o sei; confessa,

Fizeste-o, certo, ou já não foras vivo!

— Nada fiz; mas souberam da existência

De um pobre velho, que em mim só vivia...

— E depois?...

— Eis-me aqui.

       — Fica essa taba?

Na direção do sol, quando transmonta.

— Longe?

       — Não muito.

     — Tens razão; partamos!

— E quereis ir?...

     — Na direção do ocaso.

DIAS, Gonçalves. I-Juca-Pirama. Gonçalves Dias: antologia. São Paulo: Melhoramentos, s.d. p. 164.

Com base no texto, contextualizado na obra, está incorreto o que se afirma na alternativa

01) A narrativa, em sua totalidade, evidencia uma imagem sentimentalizada do índio.

02) Tanto o pai quanto o filho, na narrativa, são apresentados como heróis idealizados.

03) O diálogo entre pai e filho traduz a resignação daquele em relação ao comportamento deste.

04) O comportamento do filho, na condição de prisioneiro dos Timbiras, para o pai, fere a honra dos Tupis.

05) O velho pai lança mão de sua história de invencibilidade como guerreiro para reconduzir o filho ao rito de morte.

*  *  *

Port-
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INSTRUÇÃO: Para responder  a essas questões, leia atentamente o enunciado de cada uma. Em seguida, estruture suas respostas
com objetividade e clareza, usando frases completas, e transcreva-as, cuidadosamente,  na Folha de Respostas, limitando-se
ao espaço reservado a cada questão.

Questões Discursivas de 1 a 5

Instruções

Port/Lit-

 QUESTÃO 2

 QUESTÃO 1

O Brasil, como se sabe, é um país de corruptos sem corruptores. Pelo menos até hoje nenhuma grande empreiteira ou
coisa parecida teve que responder por atos de corrupção em que participou como compradora de favores. O mercado de drogas
é parecido, um estranho, muito estranho, mercado só de fornecedores. Dos consumidores nunca se ouve falar.

VERÍSSIMO, L. F. A  gafe. A Tarde, Salvador, 3 dez. 2010. Brasil, p. B 9.

O texto apresenta uma analogia entre os compradores e os consumidores de drogas. Explique-a.

MAIS BAIANOS produzindo cultura para todos os baianos. Veja, ed. 2193, ano 43, n. 48, p. 68-69, 1o dez. 2010.

a) Explique o sentido do verbo “pulsar” em “Uma grande mudança faz a cultura da Bahia pulsar mais forte”.

b) Faça um comentário sobre o duplo sentido que a expressão “a cultura de todos os baianos” produz na frase “A cultura  que
o Brasil inteiro admira, mais do que nunca, agora é também a cultura de todos os baianos.”
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 QUESTÃO 3

Port/Lit-

I.

O artista brasileiro moderno tende a desconfiar do dado

imediato, isto é, do lugar da natureza, da cultura, da história
em que os outros querem situá-lo no mundo. Entende-se: o
dado, aquilo que é constituído pelo passado natural e cultural,

é, no Brasil, tomado principalmente como o tempo do
subdesenvolvimento, da dependência cultural, política e
econômica, da escravatura. É da reação contra essa situação

que surge a tendência construtiva de quase toda a nossa
melhor arte. Nesse processo, não é o Brasil do passado
que determina o Brasil moderno.

Ao contrário: é o Brasil moderno que reinventa o Brasil
do passado. [...]

Para o artista brasileiro, pensar sobre o Brasil — pensar

o Brasil — não pode deixar de ser reinventá-lo. E creio que
grande parte dos artistas modernos, os vários modernismos
desde 22, o concretismo, o neoconcretismo, a bossa nova, o

tropicalismo e os artistas contemporâneos sempre se
encontraram nessa mesma situação ante a tarefa da inventio
Brasilis: da descoberta-invenção do Brasil.

Cícero,  Antonio. O construtivismo brasileiro. Folha de S. Paulo, São
Paulo, 27 nov. 2010. Ilustrada, p. E 12.

II.

Tua orla Bahia
No benefício destas águas profundas
E o mato encrespado do Brasil

Uma jangada leva os teus homens morenos
De chapéu de palha
Pelos campos de batalha

Da renascença

Este mesmo mar azul
Feito para as descidas
Dos hidroplanos de meu século

Frequentado rendez-vous
De Holandeses de Condes e de Padres
Que Amaralina atualiza

Poste das saudades transatlânticas
Riscando o ocre fotográfico
Entre Itapoã e o farol tropical

A bandeira nacional agita-se sobre o Brasil

A cidade alteia cúpulas
Torres coqueiros
Árvores transbordando em mangas-rosas

Até os navios ancorados

Forte  de São Marcelo
Panela de pedra da história colonial
Cozinhando palmas

E as tuas ruas entreposto do Mundo
E os teus sertanejos asfaltados
E o teu ano de igrejas diferentes

Com um grande dia santo

ANDRADE, Oswald de. Versos baianos. Cadernos de poesia do
aluno Oswald: poesias reunidas. São Paulo: Círculo do Livro, s.d.
p. 145-146.

Explique como se processa, no poema de Oswald de Andrade (modernista de 22), a reinvenção do Brasil comentada no
texto I. Documente sua resposta com versos do texto II.
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 QUESTÃO 4

 QUESTÃO 5

Fui descendo a rua Almirante Salgado, curvado sob o peso da minha solidão, até encontrar um táxi na esquina da rua das
Laranjeiras. Na Prado Júnior, tomei outro gim-tônica e comi um bom sanduíche do Cervantes, mastigado com a disposição e a
agressividade de um animal.

Ao deitar em minha cama de solteiro, ascética e austera, essa agressividade implodiu num choro silencioso. Por que
chorei? Ora, por tudo, num lamento indivisível entre todas as pessoas e acontecimentos que povoavam e povoaram a minha
existência que se aproximava do limite crucial dos trinta anos.

SANT’ANNA, Sérgio. A senhorita Simpson. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 205.

Considerando o relacionamento do narrador-personagem com as mulheres, explique a significação das declarações “curvado
sob o peso da minha solidão” e “Por que chorei? Ora, por tudo.”

— “Saiba vosmecê que saí ind`hoje da Serra, que vim, sem parar, essas seis léguas, expresso direto pra mor de lhe
perguntar a pergunta, pelo claro...”
Se sério, se era. Transiu-se-me.

— “Lá, e por estes meios de caminho, tem nenhum ninguém ciente, nem tem o legítimo — o livro que aprende as palavras...
É gente pra informação torta, por se fingirem de menos ignorâncias... Só se o padre, no São Ão, capaz, mas com padres não me
dou: eles logo engambelam... A bem. Agora, se me faz mercê, vosmecê me fale, no pau da peroba, no aperfeiçoado: o que é que
é, o que já lhe perguntei?”
Se simples. Se digo. Transfoi-se-me. Esses trizes:

— Famigerado?
— “Sim senhor...” — e, alto, repetiu, vezes, o termo, enfim nos vermelhões da raiva, sua voz fora de foco. E já me olhava,

interpelador, intimativo — apertava-me.

ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. p. 395.

Contextualizando o fragmento na obra, explique como a limitação vocabular poderia gerar uma situação de conflito e como isso
é resolvido na narrativa.
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Geografia

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente
na Folha de Respostas.

Questões de 11 a 30

Instruções

 QUESTÃO 11

 QUESTÃO 14

Anamorfose é um mapa no qual as superfícies reais sofrem
distorções para se tornarem proporcionais à variável que está
sendo representada.
Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre a
população mundial, pode-se afirmar que o mapa anamórfico
representa
01) o número de mulheres ocupando cargos de chefia.
02) os países mais povoados do mundo.
03) a população absoluta mundial.
04) o número de usuários da internet.
05) a densidade demográfica do planeta.

 QUESTÃO 12
A partir dos conhecimentos sobre a relação entre a deriva dos
continentes e petróleo na camada pré-sal, marque V nas
afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
(  ) As reservas de petróleo na camada do pré-sal

começaram a se formar a partir do acúmulo de matéria
orgânica no fundo de lagos originados no início da
fragmentação do continente Gondwana.

(  ) O aprisionamento do material orgânico abaixo do sal
resultou da formação do solo submarino, durante a
separação entre a América do Sul e a África.

(  ) A permeabilidade da camada de sal permitiu o vazamento
do petróleo do pós-sal, dando origem às bacias petrolíferas
do pré-sal, na costa do Brasil e no litoral da África.

(  ) O petróleo da Bacia de Campos escapou da camada do
pré-sal e as reservas da Bacia de Santos encontram-se
abaixo da camada de sal.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
01) V  F  V  F 04)  V  V  F  V
02) V  F  F  V 05)  F  V  F  V
03) F  V  V  F

 QUESTÃO 13
Todos os continentes têm um núcleo de crosta
continental estável, total ou amplamente formado por
rochas pré-cambrianas com estruturas complexas,
normalmente gnássicas e xistosas, e injetadas por
batólitos graníticos. (ADAS, 2001, p. 243).

Sobre a estrutura geológica descrita, pode-se afirmar:
01) Possui importantes jazidas de combustíveis fósseis e de

minerais não metálicos.
02) Corresponde a grandes curvamentos, resultantes de

forças tectônicas orogenéticas antigas.

A partir da Teoria Tectônica de Placas ficou fácil entender
diversos fenômenos. Forças provenientes do interior
da Terra fazem com que as placas se desloquem,
provocando várias deformações e fenômenos em seus
limites externos, como o surgimento de dobramentos,
falhas, erupções vulcânicas e terremotos. (COELHO;
TERRA, 2003, p. 108).

Os conhecimentos sobre as placas tectônicas e a ocorrência
de terremotos a elas relacionados permitem afirmar:

01) O Oceano Atlântico é cortado de norte a sul por uma falha
tectônica, originada por placas convergentes.

02) As cadeias do Himalaia e dos Andes se formaram do
movimento convergente entre duas placas com a mesma
densidade.

03) Os terremotos de maiores intensidades já ocorridos na
superfície terrestre estão relacionados a placas tectônicas
divergentes.

04) O terremoto ocorrido em janeiro de 2010, no Haiti, resultou
de uma falha transformante, isto é, criada por duas placas
que deslizam, uma ao lado da outra.

05) Os abalos sísmicos já ocorridos no Brasil foram, todos eles,
causados por desmoronamentos internos, provocados pela
acomodação de placas tectônicas sedimentares, devido ao
seu próprio peso.

 QUESTÃO 15
Para a conservação do solo, é indispensável que seu manejo
seja realizado dentro do limite de sua capacidade de uso. Desse
modo, é importante priorizar as características inerentes a cada
tipo de solo, a fim de minimizar os efeitos da interferência humana.
A partir dessa informação e dos conhecimentos sobre tipos,
distribuição, utilização e conservação dos solos brasileiros,
pode-se afirmar:
01) Os latossolos, predominantes em toda faixa litorânea, são

profundos e de elevada fertilidade, o que facilita a
mecanização e a prática de monoculturas perenes,
fundamentais para a sua conservação.

02) A presença de solos argissolos na paisagem do cerrado
ocorre onde o relevo se apresenta ondulado e, para minimizar
os efeitos da erosão, podem-se utilizar curvas de nível.

03) Os cambissolos, apesar de apresentarem os horizontes
bem caracterizados e uma baixa predisposição à erosão,
têm seu uso destinado, unicamente, à pecuária extensiva,
em razão de sua baixa fertilidade natural.

04) A região do semiárido nordestino é ocupada por grandes
extensões de solos hidromórficos, típicos de relevo
movimentado, resistentes ao intemperismo e relacionados
ao cultivo do arroz irrigado.

05) Os solos aluviais se distribuem ao longo da planície
quaternária amazônica, são geralmente bem desenvolvidos
e apresentam elevado grau de permeabilidade, daí a
utilização das bacias de captação de enxurradas como
pratica conservacionista de manejo sustentável.

03) Apresenta sedimentação contínua, causada por agentes
externos, como a água, o vento e a temperatura.

04) Configura-se como planícies fanerozoicas ou assumem
feições de depressões interplanálticas.

05) Apresenta relevos rebaixados, por sofrer intenso processo
erosivo, no decorrer do tempo geológico.
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 QUESTÃO 16

 QUESTÃO 17

 QUESTÃO 18

 QUESTÃO 19

Geo -

Existe uma inter-relação entre a atmosfera e os outros sistemas
ambientais do planeta: a biosfera, a litosfera, a hidrosfera e
a criosfera.

Considerando-se essa informação e os conhecimentos sobre
a atmosfera e suas influências na biosfera, é correto afirmar:

01) As massas de ar, apesar de serem o elemento climático
mais dinâmico, devido à sua grande mobilidade, pouco
interferem na biosfera, pois se originam nas camadas
mais superiores da atmosfera.

02) Os ciclones são perturbações atmosféricas, originados
nos centros de altas pressões subtropicais continentais,
que produzem ventos na superfície terrestre superiores
a 500km/h, capazes de destruição em escala global.

03) A termosfera, camada mais fria da atmosfera, devido ao
afastamento do calor oriundo da camada de ozônio,
protege a superfície terrestre das rochas que penetram
na atmosfera, em razão da enorme resistência do ar nela
contido.

04) As monções de verão são ventos carregados de umidade
que partem do Oceano Índico em direção ao sul e sudeste
do continente asiático, trazendo chuvas que favorecem a
produção agrícola, sobretudo do arroz, o alimento básico
da população dessa região.

05) O El Niño é um fenômeno atmosférico pontual, visto que
provoca o aquecimento das águas do Pacífico equatorial,
e, como consequência, origina a ressurgência que
propicia o aumento da população de peixes, em toda faixa
tropical do globo.

As paisagens naturais resultam da combinação de diversos
fatores climáticos, dentre eles, a latitude, o relevo e a
continentalidade.

Em relação aos grandes domínios naturais do globo,
identifique as afirmativas verdadeiras.

I. O aumento da altitude provoca dois efeitos climáticos, que
são a redução da temperatura e da umidade, o que explica
o fato de as montanhas apresentarem grande alteração
da paisagem botânica, de acordo com os níveis
altimétricos.

II. Nas regiões temperadas, a proximidade ou a distância
dos oceanos e mares assume grande importância para
a definição do clima e da formação vegetal, razão pela
qual as florestas caducifólias ocorrem em áreas de menor
latitude e mais próximas do mar.

III. O elemento diferenciador dos subtipos climáticos da zona
intertropical é a temperatura, visto que ela pode se elevar,
em função da posição geográfica no interior do continente,
e determinar a ocorrência de vegetação estépica.

IV. A diferença entre as áreas desérticas do globo reside no
fato de os desertos frios não apresentarem contrastes
térmicos entre o dia e a noite, e a vegetação ser
predominantemente xerófila.

A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras é a

01) I e II.
02) I e III.
03) II e III.
04) II e IV.
05) III e IV.

A análise da charge e os conhecimentos sobre os fenômenos
atmosféricos permitem afirmar que a ocorrência de granizo,
em Caicó (RN), está relacionada
01) à existência de nuvens nimbostratus nas camadas mais

baixas da estratosfera.
02) à diminuição da temperatura durante o inverno austral.
03) à latitude equatorial da área onde a variação térmica anual

é quase nula.
04) às baixas condições de umidade relativa local, associada

à inércia de movimentos internos dos núcleos de gelo.
05) às nuvens do tipo cumulonimbos, que se formam

verticalmente na troposfera.

Apesar de a terra ser chamada de “planeta água”
e os oceanos dominarem a paisagem do globo,
a quantidade de H2O disponível para o nosso
consumo é irrisória. Do 1,4 bilhão de quilômetros
cúbicos de água da hidrosfera, apenas cerca de
2,5% é de água doce. Se essa não é uma cifra
para comemorar, a garganta começa a secar,
mesmo quando observamos a distribuição desse
pequeno “filete” de água doce: a maior parte,
quase 70%, está sob a forma de gelo, ou seja,
indisponível, nos polos. (A VIDA..., 2011, p. 44).

A partir das informações contidas no texto e nos conhecimentos
acerca dos aspectos físicos e biológicos das águas marinhas
e continentais e suas relações com as atividades humanas,
marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

(  ) Os movimentos das geleiras estão relacionados tanto à
ação da gravidade quanto à força de seu peso.

(  ) Ás águas oceânicas são constantemente movimentadas,
devido ao fenômeno da inércia, no qual as correntes
marítimas se deslocam, em razão da diferença de
temperatura entre o Equador e as zonas polares.

(  ) A poluição das águas, causadas pelo crescimento
desordenado das cidades nos países em desenvolvimento,
só comprometem mananciais superficiais, visto que os
aquíferos subterrâneos estão protegidos, devido à sua
localização entre as rochas do subsolo.

(  ) A agricultura é a atividade econômica que mais consome
água no planeta e a ela está relacionado um dos mais
graves casos de agressão ambiental com grande prejuízo
para a biodiversidade, que consiste no recuo do Mar de
Aral.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
01) V F F V 04) F F V V
02) V V F V 05) F V V F
03) F V F F
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 QUESTÃO 20  QUESTÃO 22

 QUESTÃO 21

 QUESTÃO 23

Relacione os mapas dos ecossistemas brasileiros com suas
respectivas características.

(  ) Atual área de atração de imigrantes, solos carentes em
nutrientes fertilizantes, apresenta duas estações bem
marcadas, inverno seco e verão chuvoso, vegetação de
caráter endêmico, sendo um dos ecossistemas mais
ameaçados do globo.

(  ) Baixo povoamento, drenagem perene com rios de grande
vazão, morfologia de relevo levemente ondulada, vegetação
herbácea, clima subúmido com índices elevados de
amplitude térmica e processo de desertificação em curso.

(  ) Tem uma história de povoamento bastante antiga, rede
de drenagem sazonal, presença de inselbergs e baixa
umidade, em decorrência da atuação irregular das
massas de ar.

(  ) Povoado no final do século XIX por imigrantes europeus,
ocupa áreas de planalto com ocorrência de solos de
origem vulcânica, chuvas bem distribuídas e uma floresta
ombrófila e aciculifoliada com predomínio de coníferas,
sendo uma das mais devastadas das florestas
brasileiras por ação antrópica.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
01) A C B D
02) D B C A
03) B D A C
04) C A D B
05) A D C B

A questão agrária brasileira é fruto das condições geradas
durante todo o processo histórico e se aprofundou na medida
em que o modo de produção capitalista penetrou no campo
e assumiu caráter emergencial, em função da globalização e
da adoção de práticas neoliberais pelo Estado brasileiro.
Considerando-se essas informações, associadas aos
conhecimentos referentes à questão agrária brasileira, é correto
afirmar:
01) O trabalho permanente assalariado só se tornou

majoritário no campo a partir da introdução e do
desenvolvimento do capitalismo.

02) A Amazônia constitui o complexo regional que apresenta o
maior número de latifúndios devido, principalmente, ao recente
processo de ocupação, iniciado durante o regime militar.

03) A ineficiência regional da política de assentamentos rurais,
que fundamenta a reforma agrária, conserva a estrutura
fundiária das regiões de estrutura consolidada, ou seja,
o Centro-Sul e o Nordeste.

04) A ocupação do cerrado foi realizada por projetos públicos
de colonização, baseados em políticas neoliberais, que
priorizaram a pequena propriedade policultora voltada ao
atendimento do mercado externo.

05) O número de imóveis rurais e a área total dos imóveis vêm
apresentando taxas elevadas de crescimento, decorrentes
da diminuição significativa do grau de concentração da terra,
a partir da década de 90 do século passado.

Dentre os fatores responsáveis pelas mudanças na distribuição
espacial da atividade industrial no Brasil, encontra-se

01) a fuga das empresas das grandes cidades, devido ao
enfraquecimento dos sindicatos ligados às atividades
industriais.

02) o desequilíbrio da matriz de transporte, que encarece os
custos do processo produtivo.

03) a cr iação planejada de mega polos industr iais,
especificamente na Região Sudeste, em detrimento de
outros ramos industriais.

04) o crescimento da oferta de mão de obra, ainda que
desqualificada e mais barata, na Região Nordeste.

05) a criação do MERCOSUL (Mercado Comum do Sul), que
atraiu empresas para os estados brasileiros que fazem
fronteira com os países-membros desse bloco.

O panorama da economia mundial foi sombrio
em 2009, e o Brasil não escapou ileso: o país
também importou e exportou menos. (BRASIL...,
2011, p. 150).

Em relação ao comércio externo brasileiro, identifique as
afirmativas verdadeiras.

I. A China é, atualmente, o principal parceiro comercial do
Brasil, embora não seja o país do qual o Brasil mais
importa.

II. Nos últimos dois anos, em decorrência da recessão
econômica global, a balança comercial brasileira sempre
apresentou saldo negativo.

III. A grande participação do Brasil no comércio mundial se
deve ao aumento das exportações de bens relacionados
às indústrias de extração mineral.

IV. Entre as dificuldades enfrentadas pelo país, em seu
comércio externo, estão a falta de infraestrutura e a guerra
cambial.

A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras é a

01) I e II.
02) I e III.
03) I e IV.
04) II e III.
05) III e IV.

 QUESTÃO 24
Cada vez mais o mundo precisa de energia, daí a importância
do desenvolvimento de fontes renováveis, que não prejudiquem
o meio ambiente.
Sobre a questão energética no Brasil e no mundo, pode-se
afirmar:

01) As fontes de energia alternativas, como a solar e a eólica,
tornam-se cada vez mais atrativas, devido aos problemas
ambientais e geopolíticos, porém, por serem economicamente
inviáveis, seu uso é restrito aos países ricos.

02) A matriz energética brasileira é a mais equilibrada entre
os países do mundo, pois quase metade da energia
utilizada provém de fontes renováveis, como a água e a
cana-de-açúcar.

03) O uso de usinas nucleares é a forma de energia
dominante no mundo desenvolvido, tendo sido ampliado
após a assinatura do Protocolo de Kyoto, como solução
para conter os poluentes das termoelétricas a carvão
mineral e petróleo, uma vez que esse tipo de energia não
libera gases do efeito estufa na atmosfera.
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 QUESTÃO 25

 QUESTÃO 26

 QUESTÃO 27

 QUESTÃO 28

04) O Brasil, considerando todas as etapas para construção de
uma hidrelétrica e o processo de preservação de seus
mananciais, priorizou a energia hidráulica, por se tratar de uma
forma de energia totalmente limpa e altamente sustentável.

05) O comércio, por ser o setor econômico que emprega o maior
contingente de população economicamente ativa, é também
o que mais consome energia, sobretudo nos países em
desenvolvimento, onde esse setor é hipertrofiado e, aliado
ao uso de tecnologias defasadas, exige um maior consumo
de energia.

O Brasil tem obtido resultados positivos na tentativa de
melhorar seus indicadores socioeconômicos, porém estes
ainda são insatisfatórios, principalmente se analisados em
nível regional.

Em relação aos indicadores socioeconômicos do Brasil,
marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

(  ) A estrutura dos impostos, desequilibrada e injusta, figura
entre as principais causas da concentração de renda.

(  ) O país detém, no Índice de Gini,  uma posição das mais
elevadas, o que caracteriza um quadro de grande
desigualdade.

(  ) O principal problema para a queda contínua do Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) do país é a saúde, pois
esse índice leva em conta a expectativa de vida das
pessoas ao nascer.

(  ) A renda per capita, quando calculada separadamente de
outros indicadores, proporciona uma melhor avaliação da
situação de pobreza e das desigualdades regionais.

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para
baixo, é a

01) V V F F 04)  F F F V

02) V F F V 05)  V F V V

03) F V V F

Em relação à dinâmica e à mobilidade da população, no
território brasileiro, é correto afirmar:

01) A desigualdade na distribuição geográfica da população
resulta da combinação de diversos fatores, todavia os de
ordem natural exercem um peso determinante por
estarem relacionados ao processo de ocupação do
território.

02) O maior contingente de refugiados procede do Oriente
Médio, sendo formados por grupos de palestinos da faixa
de Gaza, que escolheram viver nas zonas rurais do sul
do país.

03) O atual perfil etário evidencia um processo de
envelhecimento caracterizado pela queda da mortalidade
infantil e pelo aumento do crescimento vegetativo.

04) O processo de transição demográfica se assemelha ao
dos países europeus, ou seja, ocorreu de forma rápida,
em função da melhoria na qualidade de vida.

05) A tendência de imigrar para o Sudeste sofreu uma
retração, nas últimas décadas do século passado, todavia
esse quadro vem se revertendo, devido à criação de novos
empregos.

Em relação ao processo de urbanização e ao processo de
terceirização, no Brasil, marque V nas afirmativas verdadeiras
e F, nas falsas.

(  ) A expansão urbana ocorreu de forma intensa e sem
nenhuma preocupação com os ambientes naturais,
provocando uma diminuição no bem-estar e na qualidade
de vida nas cidades.

(  ) A terceirização, processo característico do capitalismo
planetário, reduz a margem de liberdade do trabalhador
e os custos com a  mão de obra e a matéria-prima.

(  ) A urbanização de Brasília caracteriza-se pela
descontinuidade de seu tecido metropolitano, como
resultado do surgimento e da ampliação do meio
técnico-científico-informacional.

(  ) O crescimento urbano tem minimizado a exclusão e a
desigualdade social, visto que as metrópoles passaram
a oferecer maiores oportunidades de emprego informal
e renda.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a

01) V F V F

02) F V V F

03) V F F V

04) V V V F

05) F F V V

A geopolítica, sob nova roupagem, ainda é atual e determinante
no ordenamento das relações internacionais. Em um mundo
onde a economia é a linha mestra de atuação, a geopolítica
passa a visualizar os novos atores da política internacional.

Com relação à organização do espaço mundial na atualidade,
pode-se afirmar:

01) O G8 perdeu relevância política no cenário mundial, em
decorrência de seus países membros terem sido
afetados mais seriamente pelos reflexos da crise iniciada,
há dois anos, no mercado financeiro norte-americano.

02) A OMC, criada com a função de mediador dos conflitos
comerciais entre os países do mundo, conseguiu eliminar
o protecionismo, facilitando o livre trânsito de mercadorias
dos países subdesenvolvidos.

03) O BRIC, do qual faz parte o Brasil, constitui uma união
aduaneira na qual seus membros adotam a mesma
política de desenvolvimento e definem as mesmas regras
no comércio com os países fora do bloco.

04) A entrada do Brasil e da Turquia, como integrantes
permanentes do Conselho de Segurança da ONU,
desagradou a China e os Estados Unidos, diante da
possibilidade de dividir o poder de veto, especialmente
em questões referentes à segurança mundial.

05) As reformas neoliberais, modelo do FMI, desde a década
de 90 do século XX, foram amplamente aplicadas em
todos os países dependentes e, embora não estimulassem
seu desenvolvimento econômico, resolveram antigos
problemas, com o aumento do PIB per capita.
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A análise da charge e os conhecimentos sobre
o Estado-Nação, na contemporaneidade,
permitem afirmar:
01) A globalização tirou dos Estados-Nação a

capacidade de controlar os instrumentos
de economia política, tendo como suporte
o neoliberalismo.

02) O Estado-Nação, na contemporaneidade,
impede a concorrência de qualquer outra
esfera de poder dentro dos limites da sua
sociedade.

03) Os limites territoriais dos Estados-Nação
estão perdendo importância, devido ao
processo de globalização econômica, às
correntes migratórias entre continentes e
ao desenvolvimento das tecnologias de
informação e comunicação.

04) Os conflitos armados, nos países de
regime totalitário e ditatorial, projetam-se
como solução,  diante da concreta
dissolução dos Estados-Nação.

05) A inserção dos Estados nacionais
emergentes na nova ordem multipolar está
sendo dificultada, em razão da baixa
competitividade na atual fase da
transnacionalização do capitalismo
planetário.

O fundamentalismo corresponde aos movimentos de caráter religioso, étnico, econômico e político, cujos adeptos mantêm estreita
aderência aos princípios fundamentais. Esse termo foi criado dentro do protestantismo do sul dos Estados Unidos, no século
XIX, e, a princípio, veio inserido em um contexto religioso.
Sobre os fundamentalismos no mundo atual, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
(  ) No fundamentalismo econômico, se considera muito a religiosidade, pois esta sempre fortalece e aprova os preceitos

econômicos e do apego às posses materiais.
(  ) O fundamentalismo islâmico tornou-se desinteressante para o capitalismo, por romper com os marcos da globalização

moderna, e vem sendo combatido com violência onde se manifesta.
(  ) O perfil público e a coesão interna do fundamentalismo cristão têm sido reforçados por transmissões religiosas, em televisão

e rádio, e por escolas cristãs, que ajudam a criar uma estrutura razoável capaz de tudo abranger.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
01) F F V 03) V V F 05) F V F
02) F V V 04) V F F
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Língua Estrangeira — Inglês

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente
na Folha de Respostas.

Questões de 31 a 50

Instruções

Questões de 31 a 39
TEXTO:

Millionth English word imminent

It is being claimed that the millionth word in the
English language is about to be created. A US company
which follows the use of language on the internet has
made the prediction. However, traditional dictionary

5 makers aren’t so sure.
The idea of the millionth word entering the

English language is a brilliant bit of public relations
for Texas-based Global Language Monitor. GLM runs a
powerful search service which monitors web traffic. They

10 make their money telling organizations how often
their name is mentioned in new media, such as the
internet.

What they can also do is search for newly coined
words. Once a word has been used 25,000 times on

15 social networking sites and such like, GLM declares it
to be a new word. By their calculations a new word is
created in English every 98 minutes, hence the estimate
that the millionth word is about to be created.

If you talk to lexicographers, however, dictionary
20 professionals, they tell a slightly different story.

Dictionaries have tighter criteria about what constitutes
a new word, for example, it has to be used over a certain
period of time. Lexicographers will tell you that the exact
size of English vocabulary is impossible to quantify, but

25 if you accept every technical term or obscure specialist
word then we’re already way beyond a million. And if
you restrict inclusion of specialist slang, then there are
possibly three quarters of a million words in English. All
of which is way beyond the 20 — 40,000 words that a

30 fluent speaker would use, or the few thousand you could
get by with in English. Basically, with 1.5 billion people
speaking some version of the language, it’s small wonder
English is the fastest growing tongue in the world.

POLLARD, Lawrence. Millionth English word imminent. Disponível em:
www.bbc.co .uk /wor ldserv ice / learn ingeng l ish / language/
wordsinthenews/2009/06/090610_witn_dict_page.shtml>. Acesso em:
2 dez. 2010.

 QUESTÃO 31
Concerning the imminent creation of the millionth word in the
English language,

01) dictionary experts are doubtful.
02) GLM has declared that’s quite unlikely.
03) GLM and lexicographers have similar ideas.
04) both GLM and dictionary experts think that’s perfectly

possible.
05) traditional dictionary makers refused to comment on the

matter.

 QUESTÃO 32
About GLM company, the only piece of information in
disagreement with the article is

01) they look for information.
02) they make use of the Internet.
03) their service is free of charge.
04) they look for recently invented words.
05) they monitor how many times a company’s name appears

in the media.

 QUESTÃO 33
According to GML, a new English word is created

01) every half an hour.
02) every two minutes.
03) every nineteen minutes.
04) nearly every other day.
05) almost every hour and a half.

 QUESTÃO 34
According to dictionary professionals, a newly coined word

01) doesn’t usually take long to be accepted as such.
02) must be used during some amount of time before being

included in a dictionary.
03) should be listed in a dictionary as soon as it appears.
04) is considered a new word after being used over 25,000

times on internet sites.
05) won’t be part of a dictionary if it’s only used on networking

sites.

 QUESTÃO 35
Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

Lexicographers say that the exact size of English vocabulary

(  ) is not all that difficult to be measured.
(  ) is over a million words, if technical terms or not widely

known specialist words are included.
(  ) is about 750,000 words, if you limit the addition of informal

language.
(  ) will be determined very soon, due to technological

advances.

According to the text, the correct sequence, from top to bottom, is

01) T F T F 04)  F T T F
02) T T F F 05)  T T T T
03) F T F T

Ing -
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 QUESTÃO 39
“it’s small wonder English is the fastest growing tongue in
the world.” (l. 32-33).

The expression “it’s small wonder” should be understood as
it’s

01) no good. 04)  incredible.
02) not surprising. 05)  improbable.
03) not likely.

 QUESTÃO 37
The only alternative in which the boldfaced word or expression
is not synonymous with the one in brackets is

01) “However, traditional dictionary makers aren’t so sure.”
(l. 4-5) [Nevertheless]

02) “how often their name is mentioned in new media”
(l. 10-11) [how many times]

03) “Once a word has been used 25,000 times” (l. 14) [As
soon as]

04) “if you restrict inclusion of specialist slang” (l. 26-27)
[unless]

05) “that a fluent speaker would use” (l. 29-30) [which]

 QUESTÃO 36
The word on the left refers to the one on the right in alternative

01) “which” (l. 3) — “the English language” (l. 1-2).
02) “their” (l. 11) — “Global Language Monitor (GLM) (l. 8).
03) “they” (l. 13) — “new media” (l. 11).
04) “it” (l. 22) — “criteria” (l. 21).
05) “that” (l. 29) — “specialist slang” (l. 27).

Questões de 40 a 48

TEXTO:

Cave of fossils found in Australia

Scientists in Australia have discovered a cave filled
with the remains of prehistoric mammals. The find reveals
some surprising similarities between these lost creatures
and modern-day kangaroos and koalas.

5 The treasure trove of preserved fossils found in an

 QUESTÃO 38
In the fragment “the few thousand [words] you could get by with
in English.” (l. 30-31), the expression in bold is closest in
meaning to

01) forget. 04)  memorize.
02) research. 05)  survive on.
03) remember.

 QUESTÃO 40

About the fossil fields mentioned in the text, it’s correct to say
that they started to be explored

01) about  a century ago.

02) by the end of the 1990s.

03) by the end of the last century.

04) in the mid nineteenth century.

05) in the early twenty-first century.

 QUESTÃO 41

Among the possible reasons why the strange marsupials died
in an underground cave, the only one not mentioned in the
article is

01) the entrance to the cave was covered with bushes and
trees.

02) they had nothing to eat there.

03) they were badly injured after the fall.

04) they were unable to leave the cave.

05) they started fighting with one another.

outback cave has given paleontologists a rare view into
the weird and breathtaking world of prehistoric Australia.

Researchers from the University of New South
Wales say they’ve found the remains of some of the

10 strangest specimens anyone could possibly imagine.
The discovery includes 26 skulls from an extinct,
wombat-like marsupial that was an odd-looking creature
the size of a sheep, which had giant claws. These may
have been used to climb trees — as koalas do today.

15 Finding such a large cluster of fossils has indicated
these lost animals may have roamed the countryside in
herds — like modern-day kangaroos. How they ended
up deep underground is a mystery. One theory is they
accidentally plunged into the cave through an opening

20 that was obscured by vegetation. They either died from
the fall, or became trapped and starved to death.

These ancient gems were unearthed at the famous
Riversleigh World Heritage fossil fields in north-western
Queensland, which scientists have been exploring since

25 the early 1990s. Its ancient deposits are among the
richest and most extensive to be found anywhere.

MERGER, Phil. Cave of fossils found in Australia.  Disponível em:
<www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinth
enews/2010/07/100719_witn_marsupials_page.shtml>. Acesso em:

2 dez. 2010.

 QUESTÃO 42
The expression “The treasure trove” (l. 5) should be understood
as the

01) art collection.

02) buried box.

03) small supply.

04) valuable collection.

05) negligible amount.

Ing -
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 QUESTÃO 46
“One theory is they accidentally plunged into the cave”
(l. 18-19)

The word which has been omitted between the boldfaced ones
is

01) why. 04)  which.
02) that. 05)  whose.
03) what.

 QUESTÃO 47
Considering verb use in the text, it’s correct to say:

01) “reveals” (l. 2) is in the Simple Past Tense.
02) “found” (l. 5) is in the Past Participle.
03) “could” (l. 10) expresses advice.
04) “was obscured” (l. 20) is the Active Voice.
05) “have been exploring” (l. 24) describes an action completed

in the past.

 QUESTÃO 48
“These may have been used to climb trees — as koalas do
today.” (l. 13-14).

The verb do is being used
01) as an auxiliary.
02) to give emphasis.
03) to avoid verb repetition.
04) in a tag-question.
05) to form an indirect question.

Questões 49 e 50

GLASBERGEN. Disponível em: <Http://www.glasbergen.com/wp-content/

gallery/cartoons/toon_19.gif>. Acesso em: 20 dez. 2010.

 QUESTÃO 49

The man in this cartoon

01) must be having a job interview).

02) wants the woman to join him in his recycling plans.

03) doesn’t know much about green technology.

04) doesn’t seem optimistic about his career.

05) is proposing marriage to the woman.

 QUESTÃO 50
When talking about his strong points, the man emphasizes his

01) computer skills.

02) eco-friendly qualities.

03) good college grades.

04) knowledge of high technology.

05) need to get into a second marriage.

 QUESTÃO 44
“The discovery includes 26 skulls from an extinct, wombat-like
marsupial that was an odd-looking creature the size of a
sheep, which had giant claws. These may have been used to
climb trees — as koalas do today.” (l. 11-14)

The only question without an answer in this fragment of the
text is

01) How many marsupial skulls were unearthed?
02) What was that kind of marsupial like?
03) How big were the marsupials supposed to be?
04) What did they possibly use their claws for?

05) Why did they use to climb trees?

 QUESTÃO 45
 “these lost animals may have roamed the countryside in
herds” (l. 16-17)

This sentence expresses

01) past ability. 04)  certainty.
02) improbability. 05)  incapacity.
03) possibility.

 QUESTÃO 43
The alternative in which there is no pair of opposites is

01) “rare” (l. 6) — common.
02) “breathtaking” (l. 7) — impressive.
03) “giant” (l. 13) — tiny.
04) “large” (l. 15) — small.

05) “richest” (l. 26) — poorest.

*  *  *

Ing -
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Língua Estrangeira – Francês

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente
na Folha de Respostas.

Questões de 31 a 50

Instruções

Fran -

 QUESTÃO 31

 QUESTÃO 32

Questões de 31 a 39

 QUESTÃO 33

La question dont la réponse se trouve dans le texte est dans
l’alternative
01) Il y a combien de myopes en Europe?
02) Peut-on expliquer pourquoi la myopie augmente?
03) Pourquoi les Asiatiques sont plus atteints par la myopie?
04) Quelle solution on a pour les gens qui ne voient pas du tout?
05) Pourquoi la cornée doit présenter certaines conditions

pour subir une intervention au laser?

“Cette chirurgie de la cornée se fait désormais essentiellement
par laser.” (l. 22-23) Pourtant___________________.

La phrase ci-dessus peut être complétée avec l’information de
l’alternative
01) un autre type d’intervention est conseillé.
02) la myopie, dans certains cas, peut apparaître à nouveau.
03) des problèmes techniques empêchent son dévéloppement.
04) le succès de l’intervention dépend exclusivement de

l’opéré.
05) il existe des difficultés insurmontables pour bénéficier de

cette interventon.

Le myope voit __________ de près que de loin.

Le mot qui complète la phrase ci-dessus est dans l’alternative
01) beaucoup.
02) meilleur.
03) mieux.
04) bien.
05) peu.

 QUESTÃO 36
Le pronom qui se réfère à “cornée” (l. 22) est 
01) “le” (l. 8).
02) “On” (l. 11).
03) “celle-ci” (l. 14).
04) “lequel” (l. 16).
05) “l’” (l. 28).

 QUESTÃO 34
L’expression “tout à fait” (l. 7) exprime l’idée de
01) conséquence.
02) manière.
03) temps.
04) cause.
05) lieu.

 QUESTÃO 35
Les alternatives indiquent des antonymes à l’exception de
01) “pour l’instant” (l. 4) — tout de suite.
02) “mal” (l. 6) — bien.
03) “loin” (l. 6) — près.
04) “Avec le temps” (l. 30-31) — Autrefois.
05) “rare” (l. 32) — nombreuse.

L’explosion des techniques de
la chirurgie de la myopie

La sécurité est imperátive pour cette
intervention qui reste de confort.

TEXTO:

OPHTALMOLOGIE   Si la myopie touche 20 à 30%
de la population française, ce défaut de la vision
concerne la moitié de la population asiatique sans que
l’on n’ait pour l’instant jamais réussi à expliquer ces

5 disparités.
Le myope voit mal de loin et les images sont floues.

En revanche, la vision de près est tout à fait correcte. Si
les lunettes et les lentilles le corrigent bien au quotidien,
l’opération de la myopie est une solution définitive. Cette

10 chirurgie, qui a démarré il y a une vingtaine d’années,
connaît aujourd’hui un engouement exceptionnel. On
estime à 210 000 le nombre de patients qui subissent
cette intervention chaque année en France.

Cependant, celle-ci n’est pas vitale. Elle doit donc
15 garantir une sécurité absolue puisqu’elle répond à un

trouble peu grave et contre lequel d’autres solutions
simples existent. Récemment, plusieurs progrès
techniques ont contribué a améliorer les résultats de
cette chirugie qui ont été débattus lors du 116e congrès

20 de la Société française d’ophtalmologie qui vient de se
tenir à Paris.

Cette chirurgie de la cornée se fait désormais
essentiellement par laser.

Pour pouvoir bénéficier d’une intervention au
25 laser, il faut impérativement que la cornée soit solide,

régulière et qu’elle soit “d’une épaisseur supérieure à
500 microns parce que l’intervention au laser vise à
l’amincir”, explique le Pr Thanh Hoang-Xuan, chef d’unité
à l’hôpital américain de Neuilly. “Or si elle est trop fine,

30 elle résistera moins à la presson intra-oculaire. Avec le
temps, elle risque de se distendre et de conduire à une
complication rare, mais redoutable, à savoir la
réapparition de la myopie.”

JOUAN, Annie. L’explosion des techniques de la chirurgie de la myopie.
Le Figaro, Paris, lundi 31 mai 2010. Santé, p. 10.

“floues” (l. 6): sem nitidez.
“engouement” (l. 11): paixão, mania.
“épaisseur” (l. 26): espessura, densidade.
“amincir” (l. 28): afinar.
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Sur les éléments linguistiques employés dans le texte, on peut
affirmer:

I. “impérative” (sous-titre) et “définitive” (l. 9) ont la même
forme au masculin.

II. “défaut” (l. 2) peut signifier imperfection.
III. “sans que” (l. 3) introduit toujours une phrase négative.
IV. “En revanche” (l. 7) peut être substitué par En dépit de.
V. “lors” (l. 19) et au moment peuvent se substituer.

L’alternative où toutes les affirmations sont correctes est

01) I et III. 04)  II, III et V.
02) II et IV. 05)  III, IV et V.
03) I, II et V. QUESTÃO

L’expression employée au passé récent est dans le fragment
de l’alternative

01) “pour l’instant jamais réussi à expliquer ces disparités.”
(l. 4-5).

02) “qui a démarré il y a une vingtaine d’années” (l. 10).
03) “On estime à 210 000 le nombre de patients” (l. 11-12).
04) “qui vient de se tenir à Paris.” (l. 20-21).
05) “elle risque de se distendre” (l. 31).

“sans que l’on n’ait jamais réussi ” (l. 3-4)

La négation pas a été supprimée

01) en raison de l’expression “sans que”.
02) en conséquence du style de l’auteur.
03) parce qu’on peut toujours la supprimer.
04) parce que le verbe est au subjonctif passé.
05) parce qu’il y a une autre négation qui la substitue.

 QUESTÃO 37

 QUESTÃO 38

Questões de 40 a 44

TEXTO:

Plan de rigueur au Portugal

Protestation dans les rues
de Lisbonne

Des centaines de milliers de Portugais ont manifesté,
samedi à Lisbonne, contre le plan de rigueur annoncé
par le gouvernement socialiste de José Socrates. Selon
la Confédération des travailleurs portugais (CGTP), la

5 première organisation syndicale du pays, qui avait appelé
à la mobilisation, entre 200 000 et 300 000 fonctionnaires
et salariés du privé ont participé à cette marche.

Le 13 mai dernier, le gouvernement avait adopté,
avec le soutien de l’opposition, de nouvelles mesures

10 pour réduire le déficit public à 9,4 % du PIB en 2009,
puis à 4,6 % l’année prochaine. Parmi les recettes de
ce traitement de choc, l’augmentation généralisée des
impôts, la baisse des aides sociales et le gel des

embauches dans la fonction publique. La mobilisation
15 pourrait se poursuivre: la CGTP, proche des

communistes, pourrait appeler à une grève générale
dans les prochaines semaines.

PROTESTATION dans les rues  de Lisbonne. Direct Martin, Paris,
n. 688, p. 16, 31 mai 2010.

“soutien” (l. 9): apoio.
“gel” (l. 13): congelamento; suspensão.
“embauches” (l. 14): contratos de trabalho.

 QUESTÃO 39

 QUESTÃO 40

 QUESTÃO 41

Les Portugais se mobilisent contre le gouvernement afin d’éviter

I. l’augmentation des impôts.
II. la réduction des salaires.
III. la suppression des aides sociales.
IV. le contrat de nouveaux travailleurs.
V. le gel des contrats d’employés dans la fonction publique.

L’alternative où toutes les informations sont correctes est

01) I et II. 04)  I, III et V.
02) I et IV. 05)  II, IV et V.
03) II et V.

“le gouvernement ” (l. 8)

Le mot qui peut, selon le texte, remplacer l’article en évidence est

01) un. 04)  leur.
02) ce. 05)  celui.
03) cet.

 QUESTÃO 42
“Plan de rigueur au Portugal ” (titre)

Devant le nom des pays cités ci-dessous, on écrit aussi au,
à l’exception de

01) Canada. 04)  Japon.
02) Brésil. 05)  Chine.
03) Maroc.

 QUESTÃO 43
L’alternative qui contient une affirmation correcte est

01) “centaines” (l. 1) indique une quantité indeterminée.
02) “Selon” (l. 3) et “Parmi” (l. 11) sont des conjonctions

coordonnées.
03) “pays” (l. 5) suit la règle générale du pluriel.
04) “dernier” (l. 8) s’oppose à derrière.
05) “des” (l. 15) est le pluriel de “de“ (l. 2).

 QUESTÃO 44
“socialiste” (l. 3), “travailleurs” (l. 4)
Les suffixes en évidence indiquent généralement des
professions.

Le suffixe pour indiquer le médecin qui fait des chirurgies est

01) -ain. 04)  -eux.
02) -ien. 05)  -eute.
03) -ier.
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 QUESTÃO 45

TEXTO:

“L’enfant du lac” accable son bourreau 

Il est le témoin clé. Antoine, 10 ans, a retracé hier
devant les assises de Vendée comment Cédric Horneck,
le compagnon de sa mère, a voulu le noyer dans le lac
d’Apremont (Vendée) au matin du 30 mai 2008. Juste

5 avant, l’homme avait frappé et asphyxié sa mère avec
un coussin, au terme d’une dispute au domicile de la
jeune femme, à 35 km de là.

Pédopsychiatre auteur d’une trentaine d’ouvrages,
Marcel Rufo se souvient bien de l’affaire de “l’enfant du

10 lac”. Et il n’est pas surpris par la trajectoire prise par
Antoine, 10 ans, depuis le drame. “Dans son malheur, il
a pu désigner l’assassin. Ça l’a sauvé ! nous a-t-il confié,
hier. En survivant, il a été fidèle à la mémoire de sa mère.”

A son âge, Antoine “maîtrise les notions de vie et
15 de mort, poursuit le professeur du CHU de Marseille. Le

fait qu’il soit venu témoigner est une bonne chose. Le
seul danger qui peut le guetter aujourd’hui c’est la
vengeance.” Mais, parfaitement “équilibré”, selon son
grand-père, Antoine mène l’existence des garçons de

20 son âge. “Et le temps va jouer à son avantage, conclut
le spécialiste. Une longue peine peut faire office de
thérapie.”

“L’enfant du lac” accable son bourreau. 20 minutes, Paris, p. 6, vendredi
28 mai 2010.

“accable” (titre): prova a culpa de.
“bourreau” (titre): carrasco.
“assises” (l. 2): tribunais.
“noyer” (l. 3): afogar.
“guetter” (l. 17): ameaçar.
“faire office” (l. 21): fazer o papel.

Questões de 45 a 50

Selon le texte,

I. un homme a tenté de tuer une femme.
II. l’accusé a tué une femme à 35 km du lac d’Apremont.
III. une tentative de suicide a eu lieu dans le lac d’Apremont.
IV. Antoine a denoncé l’assassin de sa mère.
V. Antoine a peur d’une vengeance envers lui.

L’alternative où toutes les informations sont correctes est
01) I et II. 04)  II, IV et V.
02) II et III. 05)  I, III, IV et V.
03) III et IV.

 QUESTÃO 46
La question dont la réponse se trouve dans le texte est

01) Qui est le défenseur de l’assassin?
02) Quel est l’âge du grand-père d’Antoine?
03) Comment s’appelait la mère d’Antoine?
04) Quand a-t-on voulu noyer la mère de l’enfant?
05) Qu’est-ce qu’Antoine a raconté dans le tribunal?

 QUESTÃO 50
A. “il a été fidèle à la mémoire de sa mère.” (l. 13)
B. Il n’a été fidèle qu’à la mémoire de sa mère.

La phrase B est considérée

01) causale.
02) passive.
03) négative.
04) indirecte.
05) restrictive.

 QUESTÃO 47
“hier” (l. 13) appartient au groupe sémantique des termes cités
ci-dessous, à l’exception de

01) veille.
02) demain.
03) toujours.
04) lendemain.
05) aujourd’hui.

 QUESTÃO 49
Les expressions verbales transcrites correspondent  au temps/
mode indiqué  à droite, à l’exception de

01) “a voulu” (l. 3) — passé composé.
02) “avait frappé” (l. 5) — plus-que-parfait.
03) “se souvient” (l. 9) — imparfait.
04) “En survivant” (l. 13) — gérondif.
05) “va jouer” (l. 20) — futur proche.

 QUESTÃO 48
L’information inadéquate sur le terme transcrit est

01) “tuteur” (légende) a, au féminin, le même suffixe de acteur.
02) “au terme” (l. 6) signifie no termo.
03) “jeune” (l. 7) s’oppose à vieille.
04) “affaire” (l. 9) est équivalent à événement.
05) “maîtrise” (l. 14) signifie domina, conhece bem.

Fran -

*  *  *
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Língua Estrangeira – Espanhol

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente
na Folha de Respostas.

Questões de 31 a 50

Instruções

Questões de 31 a 44
TEXTO I:

Una clase sin clase

Desde que los nuevos políticos asumen el poder
ya nadie habla de una “clase política” que, por definición,
tendría que ser un estrato social predestinado para
ejercer altas funciones públicas. ¿Se ha extinguido la

5 especie o se ha devaluado socialmente la política como
profesión? No: solo han cambiado las caras y las ropas.

No existe ley biológica ni sociológica — tampoco
un mandato divino — que reserve para ciertos individuos
el privilegio de gobernar, y lo correcto sería hablar de

10 una claque, calaña o caterva de individuos sin clase
que usufructúan el erario. Digo “sin clase” porque aunque
tuviesen sangre azul o fueran de “buena familia”, no
tienen prestancia ni dignidad, dimensión humana ni
personalidad, son caraduras.

15 ¿Cómo podíamos exigirles grandeza, esa rara virtud
que distingue a los grandes hombres? Sócrates, Séneca,
el Mariscal Sucre, Abraham Lincoln fueron nobles en la
victoria, valerosos en la derrota y supieron vivir y morir
con dignidad. Hombres así no nacen todos los días;

20 pero ya que alguien tiene que gobernar y legislar,
deberían ser como mínimo individuos con clase, que se
respeten a sí mismos, ya que no respetan a los
ciudadanos ni a las arcas fiscales.

No es cuestión de vestir corbata o no, pues el valor
25 de los hombres se determina al constatar cómo actúan

en momentos de éxito y en situaciones adversas. Rara
vez actuamos con convicciones: si nos despiden
por  inmorales o por incapaces, reaccionamos
instintivamente o por reflejos, con soberbia, con

30 despecho, ignorando los valores que proclamamos a
diario, y rara vez actuamos siguiendo nuestros
contenidos de ciencia. [...]

El mundo está gobernado por gentuza soberbia en
sus victorias baratas, solapada en sus rutinas y rencorosa

35 en sus derrotas. En la cabeza, en el corazón y en las
tripas de los buscadores de poder hay un confuso
amasijo de torcidos sentimientos, bajas pasiones y
mezquinos intereses. Toda su conducta está
condicionada por la ambición, el despecho, el

40 resentimiento, la envidia, el rencor, la soberbia, el
cinismo, la impotencia y la mezquindad. ¿Cómo esperar
de ellos un acto de gratitud, de desprendimiento, de
nobleza?

A esta “clase” sin clase le es fácil ganar dinero,
45 honores y prebendas; pero le es difícil vivir con dignidad.

Soberbios con el trasero asentado en el trono, muestran

 QUESTÃO 31
El titulo del texto hace referencia a los

01) grandes hombres.

02) políticos.

03) individuos dignos.

04) nobles.

05) ciudadanos comunes.

 QUESTÃO 32
El autor del texto

01) insta a los electores a votar solo a gobernantes dignos.

02) critica la falta de opciones para elegir.

03) da a entender que algunos políticos obran con
insensibilidad.

04) es comprensible con los políticos emergentes.

05) condena a los gobernantes que son muy peligrosos.

 QUESTÃO 33
De acuerdo con el texto los buscadores de poder

01) están en proceso de extinción.

02) priman por su maniqueísmo a la hora de juzgar a sus
iguales.

03) se sienten impotentes ante las actitudes nada
democráticas de los gobernantes.

04) actúan respetando a la gente y defienden los valores de
la sociedad moderna

05) son movidos por actitudes carentes de buenos
sentimientos.

su verdadera estatura cuando lo tienen flotando. En su
pequeñez, solo les importa su propia panza y su
estrecho ego. Es difícil saber si son más peligrosos

50 cuando desgobiernan o cuando hacen oposición. [...]
Hay algo chueco en esas oscuras mentes, quizá

conceptos confusos del bien y del mal, un desvergonzado
cinismo o un divorcio entre la cabeza y el cuerpo.
Sienten con las tripas, piensan con las patas y actúan

55 con las uñas. Por eso el país está en ruinas después de
incontables revoluciones, reformas, reestructuraciones,
nacionalizaciones, capitalizaciones y otras mágicas
recetas.

La “clase” política no es una especie en extinción,
60 y su falta de clase se advierte en la soberbia con que

los políticos emergentes actúan frente a graves
problemas. Quienes gobiernan o legislan no pueden ser
hombres del montón y deberían tener por lo menos clase,
ya que no podemos exigirles grandeza.

VeDOBLE. Una clase sin clase. Disponível em:< http://
www.lostiempos.com/diario/opiniones/columnistas/20100815/una-clase-
sin-clase_85200_162592.html#loscomentarios> Acesso em: 15 ago.2010.
Adaptado.
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 QUESTÃO 34

“No es cuestión de vestir corbata o no, pues el valor de los

hombres se determina al constatar cómo actúan en momentos

de éxito y en situaciones adversas. (l. 24-26)

Del fragmento transcrito se puede concluir

01) la corbata determina si los hombres son exitosos.

02) el uso de la corbata es indispensable para conseguir

cualquier éxito.

03) las buenas cualidades de la gente se observan cuando

vive situaciones antagónicas.

04) la adversidad exige que la gente obre con perseverancia.

05) el éxito conlleva una cierta dosis de fracaso.

 QUESTÃO 35

El autor del texto cita a personas conocidas e ilustres para

01) mostrar que fueron gente común y corriente.

02) sugerir que los políticos deberían ser como ellos.

03) ejemplificar que solo las personas ilustres son dignas.

04) probar que las personas ilustres piensan siempre en el

prójimo.

05) ilustrar que la historia está repleta de personas altruistas

e idealistas.

 QUESTÃO 37

El término “Desde” (l. 1) equivale a

01) Ahora mismo.

02) Después de.

03) Al frente de.

04) Delante de.

05) Antes de.

 QUESTÃO 38
Pueden funcionar como sinónimos en el texto

01) “ciertos” (l. 8) — verdaderos.

02) “rara” (l. 15) — habitual.

03) “baratas” (l. 34) — económicas.

04) “mezquinos” (l. 38) — buenos.

05) “quizá” (l. 51) — tal vez.

 QUESTÃO 44
La alternativa en la que se indica una forma verbal impersonal
es la

01) “tuviesen” (l. 12).

02) “tiene” (l. 20).

03) “actuamos” (l. 31).

04) “Hay” (l. 51).

05) “gobiernan” (l. 62).

 QUESTÃO 40

La expresión “como mínimo” (l. 21) tiene valor

01) adversativo.

02) causativo.

03) temporal.

04) dubitativo.

05) modal.

La locución “ya que” (l. 64) podría sustituirse por

01) siempre y cuando.

02) sino.

03) una vez que.

04) sin duda.

05) a menudo.

 QUESTÃO 42 QUESTÃO 36

De acuerdo con el texto, una de las virtudes de las que carecen

algunos políticos es la

01) pereza.

02) avaricia.

03) fortaleza.

04) grandeza.

05) diligencia.

 QUESTÃO 39

La expresión “son caraduras” (l. 14) es equivalente a

01) son pálidos.

02) están enfermos.

03) son sinvergüenzas.

04) carecen de obligaciones.

05) muestran serenidad.

 QUESTÃO 41
“solo les importa su propia panza” (l. 48)

El fragmento transcrito indica que algunos políticos son

01) egoístas.

02) altruístas.

03) compasivos.

04) humildes.

05) caridosos.

 QUESTÃO 43
En relación a la lengua del texto, es correcto afirmar:

01) “nadie” (l. 2) está usado como sinónimo de nada.

02) “tampoco” (l. 7) da idea de intensidad.

03) “sus” en “sus victorias baratas”(l. 34) hace referencia a
“El mundo” (l. 33).

04) “hay” (l. 36) podría reemplazarse por tiene sin cambiar su
sentido en el texto.

05) “grandeza” (l. 64) desempeña función de objeto directo del
verbo al que complementa
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 QUESTÃO 45

De la lectura de la viñeta, se puede concluir que los políticos

01) cumplen siempre lo que prometen. 04)  se muestran con frecuencia muy sensatos.

02) son a menudo embusteros. 05)  aceptan las críticas bien elaboradas.

03) comparten los problemas ajenos.

 QUESTÃO 46

Es posible inferir que el autor de la viñeta busca

01) burlarse de la gente que no sabe votar. 04)  indicar que la profesión de político carece de futuro.

02) censurar la falta de objetivos de los políticos. 05)  valorar a los políticos que suelen ser correctos.

03) mostrar que ciertos políticos engañan a la gente.

 QUESTÃO 47
Es correcto decir que los textos I y II

01) abordan temas discrepantes. 04)  tratan un tema serio de forma bien humorada.

02) retratan claramente al mismo personaje. 05)  desarrollan teorías poco probables.

03) versan sobre temas poco relevantes.

 QUESTÃO 48
Los términos “nunca” y “ahora” expresan idea de

01) negación. 03)  duda. 05)  exhortación.

02) reformulación. 04)  tiempo.

Questões de 45 a 50

Disponível em: <http://gaztelugatxe.files.wordpress.com/2008/10/politico-2.jpg> Acesso em: 20.out.2010

 QUESTÃO 49
“nos tildan de mentirosos”

El vocablo destacado de la oración transcrita equivale a

01) limpian. 03)  tachan. 05)  engalanan.

02) elogian. 04)  disimulan.

 QUESTÃO 50
En lo que se refiere al uso de la lengua en la viñeta, es correcto afirmar

01) “hace” tiene su sujeto en la persona gramatical él.

02) “hablamos” expresa una acción hipotética.

03) “les” hace referencia a “nosotros”.

04) “ustedes” se refiere al interlocutor.

05) “pero” es una conjunción adversativa equivalente a sino.

TEXTO II:
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