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 Desconsiderando qualquer tipo de forças dissipativas, 
a velocidade mínima para que um motociclista consiga 
percorrer a trajetória circular em um Globo da Morte 
cujo raio é 2,5 metros é de

Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s².

a) 2,0 m/s.
b) 2,5 m/s.
c) 3,0 m/s.
d) 4,5 m/s.
e) 5,0 m/s.

04. Ao observar um trabalhador empurrando um carrinho 
de obras, um estudante se depara com a dúvida sobre o 
que estudou. De acordo com a Terceira Lei de Newton, 
na medida em que o trabalhador empurra o carrinho, 
o carrinho também empurra o trabalhador com força 
de mesma intensidade, mas de sentido oposto. Sendo 
assim, o carrinho não deveria se deslocar, uma vez que 
uma das forças deveria anular a outra.

De acordo com a sentença anterior, o estudante está

a) correto, sendo esse um tipo de problema que Newton 
não conseguiu resolver.

b) errado, pois a força de atrito entre a roda do carrinho 
e o solo é a responsável pelo movimento.

c) correto e não há uma lei da Física que possa explicar 
esse fato.

d) errado, pois as forças aplicadas são de mesma 
intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo 
assim, não haverá equilíbrio de forças no carrinho.

e) errado, pois a força de atrito entre os pés do 
trabalhador e o solo é a responsável pelo movimento.

05. Um bloco de massa m desliza sobre um plano inclinado 
com inclinação α com a horizontal e tem uma aceleração 
a constante rampa a seguir. O atrito entre a caixa e a 
rampa é desprezível.

α

m

Se a massa do bloco for alterada para 2m, a aceleração 
será

a) a.
b) 2a.
c) a

2
.

d) 3a.
e) 4a.

FÍSICA
Questões de 01 a 25
0 1. Um atleta profissional corre entre 9 e 11 quilômetros 

durante os 90 minutos de uma partida de futebol. 
Esses números, publicados em estudos científicos pelo 
fisiologista Turíbio Leite de Barros, da Unifesp e do São 
Paulo Futebol Clube, batem com as distâncias percorridas 
pelos jogadores dos grandes clubes europeus, que, nas 
partidas da Liga dos Campeões, têm a quilometragem 
medida em tempo real.

Disponível em: http://mundoestranho.abril.com.br. Acesso em 30 Abr. 2017.

Considerando que um jogador de futebol percorra a 
distância de 10 quilômetros em um jogo de 90 minutos, 
a velocidade média do atleta é

a) 1,50 m/s.
b) 1,85 m/s.
c) 2,00 m/s.
d) 2,15 m/s.
e) 2,50 m/s.

02. O lançamento oblíquo considera o movimento de 
projéteis em duas dimensões. Um projétil é disparado 
com uma velocidade de 20 m/s com 30o de inclinação 
com relação à horizontal.

x (m)0

y (m)

v0

v0x

v0y

φ

O alcance horizontal (em x) e a altura máxima (em y) 
atingida pelo projétil são, respectivamente,
Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s².

a) 20 m e 5 m.
b) 10 m e 10 m.
c) 10 m e 5 m.
d) 10 3 m e 10 m.
e) 20 3 m  e 5 m.

03. Um dos momentos mais perigosos e aguardados em 
uma apresentação em um circo é o Globo da Morte, em 
que motociclistas percorrem trajetórias circulares em 
um globo.

R
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Instrução: as questões 08 e 09 referem-se ao enunciado a 
seguir.

O gráfico a seguir representa a temperatura em função 
da quantidade de energia fornecida a dois materiais sob 
forma de calor.

T(oC)

Q(J)

Material 1

Material 2

08. Assinale a alternativa que preenche corretamente 
as lacunas do enunciado a seguir, na ordem em que 
aparecem.

Cada um dos materiais representados no gráfico está, 
inicialmente, no estado sólido e possuem a mesma 
temperatura. Considerando as mesmas massas para os 
dois, é possível afirmar que o ................ tem seu calor 
específico três vezes ................ que o outro material e a 
temperatura de fusão ................ .

a) material 1 – menor – maior
b) material 1 – menor – menor
c) material 1 – maior – maior
d) material 2 – menor – maior
e) material 2 – menor – igual

09. A quantidade de energia que deve ser fornecida sob 
forma de calor para que o material 1, com uma massa de 
500 g, passe totalmente do estado sólido para o estado 
líquido no estágio latente é de

Considere Lf = 11,4 kJ/kg.

a) 5,7 · 103 J.
b) 11,4 · 103 J.
c) 17,1 · 103 J.
d) 22,8 · 103 J.
e) 30,0 · 103 J.

06. Em um tubo confeccionado em U foi colocado água e 
mercúrio, como mostra a figura.

 

A B

h2

h1

Água

MercúrioP0

P0

Considerando a densidade da água aproximadamente 
13 vezes menor que a densidade do mercúrio, a razão 
entre as alturas h1 e h2 representadas na figura é de

a) 0,07.
b) 1,00.
c) 10,0.
d) 13,0.
e) 17,0.

07. A NASA divulgou, no mês de abril de 2017, imagens da 
atmosfera de Saturno capturadas pela sonda espacial 
Cassini, que orbitou uma região intermediária entre 
o planeta e seus anéis a fim de coletar informações 
sobre o próprio planeta e sobre alguns dos seus 
satélites naturais, que possuem características que, 
teoricamente, possibilitariam a vida. Titã é o satélite 
de Saturno que possui a atmosfera mais parecida com 
a atmosfera terrestre primitiva, o que o qualifica como 
forte candidato na busca de vida microscópica. Com 
um raio aproximadamente 2,5 vezes menor que o raio 
da Terra e com uma massa aproximadamente 45 vezes 
menor que a massa da Terra, o campo gravitacional 
de Titã (gt), em comparação ao campo gravitacional 
terrestre (gT)é, aproximadamente,
a) gt = 2,5 gT.

b) g g
t

T=
45

.

c) gt = 7 gT.

d) g g
t

T=
7

.

e) gt = gT.

2017_SIMULADO_SAS_UFRGS_1oDia.indd   3 07/11/2017   09:17:06



4

 | SIMULADO UFRGS – 1o DIA 

10. Responsável pelo projeto do motor a 4 tempos em 
1876, Nikolaus August Otto (1832-1891), engenheiro 
alemão, teve sua patente revogada em 1886 porque 
alguém já tinha tido essa ideia. Porém Otto e seus dois 
irmãos não se deram por satisfeitos e construíram os 
primeiros protótipos do seu motor, onde obtiveram 
grande aceitação por ter uma eficiência maior e ser mais 
silencioso que os modelos concorrentes.

Disponível em http://www.if.ufrgs.br. Acesso em 14 mai. 2017.

O Ciclo de Otto é o principal ciclo termodinâmico utilizado 
em motores de combustão interna. A representação do 
ciclo está a seguir.

V1 V2 V

P

e1 5

3

2 4

0

Considere as seguintes afirmações sobre o Ciclo de Otto.

I. O processo 1-2 é uma expansão em que não há troca 
de energia sob forma de calor com o meio externo.

II. O processo 2-3 é isocórico.
III. O processo 4-5 é uma compressão isotérmica.
Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e II.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

11. Uma máquina térmica opera na sua máxima eficiência, 
extraindo calor de uma fonte quente que está a 500 oC e 
liberando calor para uma fonte fria a uma temperatura 
300 oC. O rendimento da máquina térmica e o calor 
absorvido para que o trabalho realizado seja de 0,6 kJ 
são, respectivamente,
a) 26% e 0,4 kJ.
b) 26% e 2,3 kJ.
c) 74% e 0,4 kJ.
d) 74% e 0,6 kJ.
e) 74% e 2,3 kJ.

12. Considere as seguintes afirmativas a respeito das ondas 
mecânicas e eletromagnéticas. 
I. Ondas mecânicas se propagam no vácuo através de 

vibrações nas partículas que compõem o meio.
II. Ondas eletromagnéticas são sempre transversais. 
III. Ondas eletromagnéticas se propagam por oscilações 

de um campo elétrico e de um campo magnético nos 
meios materiais e no vácuo. 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I.
b) Apenas I e II.
c) Apenas II e III.
d) Apenas III.
e) I, II e III.

13. Um emissora de rádio FM transmite em uma frequência 
de 100 MHz, sabendo que a velocidade das ondas 
eletromagnéticas no ar é 3 · 108 m/s. O comprimento de 
onda na onda emitida pela emissora é 
a) 1 m. 
b) 2 m. 
c) 3 · 106 m.
d) 3 · 1014 m.
e) 3 m.

14. Um objeto real é colocado a 30 cm de um espelho 
esférico côncavo de 70 cm de raio. A imagem obtida é 
a) real, inversa e menor. 
b) real, direita e maior. 
c) virtual, direita e maior. 
d) real, inversa e maior. 
e) virtual, direita e menor. 

15. A figura a seguir mostra um raio de luz monocromático 
passando do meio 1 para o meio 2. 

Meio 1

Meio 2

Sabendo que o meio 2 é mais refringente que o meio 1, 
pode-se afirmar que 

a) a velocidade no meio 1 é menor que no meio 2. 
b) a frequência no meio 1 é maior que no meio 2. 
c) o índice de refração no meio 1 é maior que no meio 2. 
d) o raio de luz monocromático mantém a mesma 

velocidade nos dois meios.
e) o meio 1 pode ser o ar. 
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16. Na figura a seguir, estão representados uma lente 
divergente de vidro imersa no ar e dois raios de luz que 
atingem a lente e refratam segundo a leis da refração. 

42 31 5

Analisando o comportamento dos raios na figura, pode-se 
afirmar que o ponto que representa o foco da lente é o 
de número 

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

17. A figura a seguir apresenta as linhas de campo de um 
campo elétrico em uma determinada região do espaço.

A

C

B

Acerca da figura, pode-se dizer que o campo elétrico 
apresentado é .......... . Com relação às intensidades do 
campo elétrico EA e EB, nos pontos A e B, .......... .

Assinale a alternativa que melhor completa as lacunas 
do texto anterior.

a) uniforme; EA < EB.
b) uniforme; EA = EB.
c) uniforme; EA > EB.
d) não uniforme; EA < EB.
e) não uniforme; EA> EB.

18. Embora os dois tipos mais usuais de pilhas, AA e AAA, 
tenham a mesma força eletromotriz (1,5 V), a diferença 
entre elas está no tamanho e na capacidade de consumo. 
As pilhas AAA, comumente chamadas de pilhas palito, 
são menores e costumam ser utilizadas em dispositivos 
onde o espaço é reduzido. Como consequência do 
menor espaço para os compostos químicos, em iguais 
condições de operação, estas pilhas duram menos. A 
capacidade de uma pilha AAA comum sob 50 mA é de 
cerca de 1 120 mA·h, enquanto a de uma pilha AA é de 
2 400 mA·h.

A unidade para a capacidade de consumo da pilha 
(mA·h) descrita no texto é uma unidade de

a) corrente elétrica.
b) carga elétrica.
c) potência.
d) energia.
e) diferença de potencial.

19. Considere o circuito a seguir.

Chave

4 Ω

6 Ω36 V

6 Ω

3 Ω

Caso a chave esteja aberta, qual a resistência equivalente 
do circuito?

a) 1 Ω
b) 2,4 Ω
c) 10 Ω
d) 12 Ω
e) 19 Ω

20. Considere agora o circuito da questão anterior, mas 
agora com a chave fechada. A potência dissipada pelo 
resistor de 3 Ω é igual a
a) zero.
b) 18 W.
c) 25,92 W.
d) 27 W.
e) 38,88 W.
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21. Um fio percorrido por uma corrente de 1 mA e de 
2 metros de comprimento é inserido em uma região de 
campo magnético uniforme com módulo de 3 · 103 T 
conforme a figura a seguir.

B

60o

i

O módulo da força magnética sobre o fio é, em newtons,

a) 6 3.
b) 4 3.
c) 3 3.
d) 2 3.

e) 1 3.

22. Uma bobina retangular de 1 000 voltas inicialmente 
não está submetida a uma diferença de potencial. Ao 
aproximar um ímã da bobina, o fluxo magnético dentro 
da bobina varia 1 Wb a cada segundo. Se a resistência do 
fio for de 2 kΩ, a corrente induzida nesse fio, devido à 
variação do fluxo magnético é, em A,
a) 2,0.
b) 1,5.
c) 1,0.
d) 0,5.
e) zero.

23. Entre duas espiras, foi colocado um ímã que gira com 
período constante, conforme a figura a seguir.

Espira 1

Espira 2

A corrente elétrica induzida em cada uma das espiras a 
partir do giro do ímã entre elas deve ser, necessariamente,

a) no sentido horário para a espira 1 e no sentido 
anti-horário para a espira 2.

b) no sentido horário para a espira 2 e no sentido 
anti-horário para a espira 1.

c) no sentido horário para as duas espiras.
d) no sentido anti-horário para as duas espiras.
e) alternada para as duas espiras.

24. Quais das seguintes afirmativas estão de acordo com a 
Teoria da Relatividade Especial?
I. As leis da Física são as mesmas em todos os referenciais 

inerciais.
II. A velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos 

observadores inerciais, independente do movimento 
da fonte.

III. Considere uma partícula que possui um tempo de 
vida médio de 15 segundos. É possível medir, em um 
laboratório, um tempo de vida maior que 15 segundos 
para esta partícula se ela estiver se movendo em altas 
velocidades, devido à dilatação do tempo. 

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.

25. Considere as seguintes afirmações a respeito dos 
estudos sobre a natureza dual da luz e da matéria no 
início do século XX.
( ) O efeito fotoelétrico foi explicado por Einstein a 

partir da adoção de um modelo ondulatório para 
a luz.

( ) Louis de Broglie postulou que a matéria, assim como 
a luz, apresenta comportamento dual, conforme 
confirmado posteriormente em experimentos como 
difração de elétrons.

( ) Para que o efeito fotoelétrico ocorra, é necessária 
uma frequência mínima da luz incidente, que 
depende do material da placa metálica.

( ) A constante de Planck h desempenha um importante 
papel na descrição tanto do comportamento 
corpuscular da luz, através da relação E = hf, quanto 
do comportamento ondulatório da matéria, através 

da relação λ =
h
mv

.

Classifique as informações apresentadas como 
verdadeira (V) ou falsa (F) na ordem em que aparecem.

a) V – F – V – F 
b) F – V – V – V 
c) V – V – F – V 
d) F – V – F – F 
e) F – V – V – F 
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INGLÊS
Questões de 26 a 50
Instrução: responda às questões de 26 a 34 com base no 
texto a seguir.

What’s this nesting thing all about?

In client meetings, the issue of custody is often a 
very difficult conversation. Even with joint custody, 
if the children primarily ........ with one parent, often 
the other parent ........ like they are giving up the kids. 
Divorce is difficult enough; the perception of giving up 
your children may be just too much to take.

Imagine this: the parents are getting divorced. That 
is traumatic enough, but now the parents can't agree 
on where the children shall live and with whom. The 
children have to live with the decisions their parents 
make, but parents often look at custody from their 
point of view only, not from the children's point of 
view. They reason, “Well, they can live with one of us 
or we can share them 50% of the time each, or each of 
us can take one child (called split custody) and those 
are our only options.”

The idea of splitting up young siblings is awful to 
contemplate from both the adults' and the children's 
point of view. It doesn't matter that they sometimes 
argue or fight, they are siblings and that relationship 
is a very, very strong bond which will never change. 
Sometimes the younger child looks up to and finds 
comfort in the older child, almost like a parenting role. 
Siblings should be able to maintain their bond at all 
ages especially through the teen years. Remember 
being a teenager?

We know from the empirical evidence that the less 
the children's lives change during divorce the better. 
Maintaining the status quo, certainly during the period 
of adjustment to the parent's getting divorced and not 
living together, is generally better for the kids.

In other blogs, I have described the different forms 
of custody, but there is a type of shared parenting 
called nesting.

Nesting is an alternative living arrangement where 
the kids stay put and the parents move around. In 
nesting, the kids stay in their house and in their rooms. 
Everything is the same. The same school district, same 
friends, etc. The parents take turns staying with them in 
the marital residence. Some parents do one week on/
one week off; others may opt for 2 weeks or a month 
on/off. The time that the parents share with the kids 
in the residence is as close to normal as they can get 
since the children are used to having the parents with 
them in the marital residence. The difference is that

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

they don't see both parents at the same time. This 
arrangement allows the children to stay together in 
their home, so that bond stays there and their home 
base is unchanged. Thus allowing the children a 
transition period to get used to the idea of only being 
with one parent at a time.

If you are having a hard time deciding on which 
custody/parenting arrangement will work best for you 
and your kids, you might want to give nesting a try.

Disponível em: www.yourdivorcemediator.com. (adaptado)

26. É possível inferir do texto que
a) nesting visa uma proposta alternativa no que se refere 

à pensão alimentícia.
b) nesting nada mais é do que a reconciliação do casal, 

que mantém a casa onde moravam.
c) separar irmãos pode ser bom para a formação dos 

mesmos.
d) nesting pode ser uma solução temporária.
e) nesting pode ser traumático. 

27. Quais as palavras que melhor preenchem as lacunas das 
linhas 3 e 4? 
a) live – feels
b) live – feel 
c) lived – will feel
d) lives – would feel
e) lives – feels 

28. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações a 
seguir, conforme o texto.
(   ) Pais não costumam ver o lado das crianças na 

discussão sobre a custódia.
(   ) Irmãos mais novos tendem a buscar conforto nos 

mais velhos.
(   ) Com nesting, pais ficam, no máximo, uma ou duas 

semanas por mês com seus filhos.
(   ) O autor afirma que, durante um divórcio, o ideal é 

não modificar muito a vida dos filhos.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é: 

a) V – V – V – V 
b) V – F – F – V 
c) V – V – F – V 
d) F – V – F – F 
e) F – F – V – V 

29. Quantas palavras deveriam ser alteradas, caso o trecho 
das linhas 32 a 34 fosse escrito em discurso indireto? 
a) Quatro.
b) Três. 
c) Duas.
d) Uma. 
e) Nenhuma.

50
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30. Thus, na linha 49, indica
a) contraste.
b) condição.
c) adição.
d) finalidade.
e) consequência.

31. Qual das seguintes palavras não é sufixada?
a) custody (linha 2).
b) traumatic (linha 8).
c) relationship (linha 20).
d) empirical (linha 27).
e) arrangement (linha 35).

32. No que diz respeito à linguagem utilizada pelo autor, 
a) é formal e impessoal.
b) é, claramente, uma narração.
c) utiliza recursos para persuadir o leitor.
d) utiliza dados de pesquisa para fortalecer seu 

argumento.
e) é rebuscada e de difícil compreensão.

33. Qual das seguintes palavras melhor substituiria a palavra 
parent, em ambos os casos, nas linhas 3 e 4?
a) Guard.
b) Guardian.
c) Father.
d) Mother.
e) Relative.

34. Assinale a alternativa que tem a mesma sequência 
gramatical de “alternative living arrangement” 
(linha 35).
a) Best teacher ever.
b) Beautiful door knob.
c) One-way street.
d) Unfortunate ugly being.
e) Incredibly bad jokes.

Instrução: responda às questões de 35 a 43 com base no 
texto a seguir.

The language we teach (and learn)
English (............ all other languages) isn't a pure 

language. It is a hodgepodge of other languages, which 
has developed and formed over time.

The basis of English was originally a West Germanic 
language related to Dutch and Frisian. Nevertheless, 
over the years, it has received considerable input from 
Latin, French (itself derived from Latin) and Greek as 
well as a great number of other languages.

Nowadays, ......... the de facto lingua franca of world 
commerce, diplomacy and suchlike, knowledge of 
English is incredibly important and, in most countries, 
children are taught English in state schools from an 
early age. ........ countries also have small private 
schools teaching English and parents will happily pay 
for their children to have lessons in the hope that it 
will increase their chances of better employment and 
opportunities later in life.

1

5

10

15

A brief history of English

The history of the language is tied up with the 
history of England. When Julius Caesar came to Britain 
about 2,000 years ago English did not exist as such. 
Later the forerunner of the language was brought 
over by Angles, Saxons, Jutes and other Germanic 
tribes giving rise to Anglo-Saxon (or Old English) in 
the 5th century CE, first appearing in writing in the 8th  
century CE. At this time Englisc was not widely spoken 
at all and had very little influence.

During this period, it began to lose its complex 
grammatical case relying instead on prepositions to 
convey meaning. Following the Norman conquest of 
1066, the language absorbed many French terms.

By the time of Shakespeare (at the end of the 
16th century), English was spoken by some 7 million 
people and had little or no influence outside the 
island. However, this changed with the expansion of 
the British Empire, which led to the spread English 
around the world and brought into the language many 
new terms from foreign languages (giving rise to a 
number of variations of English such as British English, 
American English and so on).

As you can see, over time the English language 
has changed considerably with new words being 
formed (neologisms) and words imported from other 
languages as the need arises. Therefore, we cannot say 
that there has ever been a single time when the English 
language has been stable. It is not, in other words, 
static. In teaching English this must be remembered.

Some statistics about English

Over 380 million people speak English as a mother 
tongue with almost 68% of those in the USA and 17% 
in the United Kingdom. A further 300 million speak 
it as a second language in more than 100 countries 
around the world, and over one billion people are 
learning English right now!

It is estimated that by 2050 over half the world 
will be proficient in English as well. Right now, it is the 
lingua franca of business, communications, science, 
internet, aviation, entertainment, radio and diplomacy 
to name but a few fields. There are estimated to be 
well over half a million words in general English with 
about 25,000 being added each year. 

Disponível em: http://www.icaltefl.com

35. Quais as palavras que melhor preenchem as lacunas das 
linhas 1, 9 e 13, respectivamente?
a) like – as – Much 
b) as – like – Many
c) like – like – Many
d) as – as – Much 
e) like – as – Many
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40. As palavras which (linha 2), it (linha 6) e it (linha 45) 
referem-se, respectivamente, a:
a) English (linha 1) – English (linha 4) – English (linha 44).
b) A hodgepodge of other languages (linha 2) – English 

(linha 4) – English language (linhas 44-45).
c) English (linha 1) – English (linha 4) – English language  

(linhas 44-45).
d) A hodgepodge of other languages (linha 2) – English 

(linha 4) – English (linha 44).
e) English (linha 1) – West Germanic language (linhas 4-5) 

– language (linha 45).
41. No que diz respeito ao trecho compreendido entre as 

linhas 40 e 46, assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para 
as afirmações a seguir.
( ) O idioma mudou, mas é provável que possa mudar 

mais.
( ) Chama-se de neologismo o fenômeno que se refere 

à formação de novas palavras.
( ) Ao final do parágrafo, há reforço de que a informação 

ali contida precisa ser lembrada.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é:

a) V – F – V 
b) V – V – V 
c) F – V – F 
d) F – V – V 
e) V – F – F 

42. Se o trecho “It is estimated that by 2050 over half the 
world will be proficient in English as well” (linhas 53-54) 
fosse reescrito utilizando um verbo modal, qual não 
seria uma opção para manter o mesmo sentido da frase 
original?
a) It may be estimated that by 2050...
b) It might be estimated that by 2050…
c) It must be estimated that by 2050…
d) It can be estimated that by 2050…
e) It could be estimated that by 2050…

43. Assinale a alternativa que possui a palavra com classe 
gramatical diferente das demais alternativas. 
a) originally (linha 4).
b) incredibly (linha 11).
c) early (linha 13).
d) happily (linha 14).
e) widely (linha 25). 

36. Com base na leitura do texto, é incorreto dizer que
a) pais acreditam que seus filhos poderão ter um futuro 

melhor se souberem inglês. 
b) o inglês, assim como outros idiomas, é uma mistura 

de outras línguas. 
c) entre os séculos V e VIII, o inglês passou a buscar 

sentido mais pelas preposições. 
d) a expansão do Império Britânico contribuiu para a 

expansão do inglês.
e) mesmo nos primórdios, o inglês sempre teve 

influência forte sobre outras línguas. 
37. Como deveria ser reescrito “children are taught English 

in state schools from an early age” (linhas 12-13) na voz 
ativa?
a) State schools teach English children from an early age.
b) State schools teach English to children from an early age.
c) They teach English children in state schools from an 

early age.
d) They teach English to children in state schools from an 

early age.
e) They teach English to early age children in state 

schools.
38. Considere as afirmações a seguir.

I. Na linha 24, writing é um substantivo.
II. relying e meaning, respectivamente nas linhas 28 e 29, 

são substantivos.
III. Na linha 37, giving não é substantivo. 
Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e II.
d) Apenas II e III.
e) Apenas I e III.

39. Consta, no último parágrafo do texto, que
a) até 2050, mais da metade do mundo será proficiente 

em pelo menos dois idiomas.
b) o inglês é o idioma mais falado em todas as áreas 

profissionais relevantes.
c) há mais de um milhão de palavras em inglês.
d) a cada ano, 25 mil pessoas aprendem a falar inglês.
e) o francês é a língua franca.
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Instrução: responda às questões de 44 a 50 com base no 
texto a seguir.

Visualizing the Netflix generation

Since launching in the United States in 1948, cable 
television quickly emerged as the media consumption 
method of choice for families around the world.

Cable brought to us some of the most memorable 
and noteworthy events in history. People saw the fall 
of the Berlin Wall from their living rooms in 1989 – 
and many even remember being inspired by Neil 
Armstrong taking his first steps ........ the moon twenty 
years earlier.

And although television is still a vital medium 
today, Visual Capitalist's Jeff Desjardins warns that it 
is also stuck in an inevitable quagmire. Digital already 
generates more ad revenue than television, while 
more people switch to streaming platforms every day.

Make no mistake – even though there is still plenty of 
money to be made ....... television, cable is experiencing a 
slow death, just like other traditional media channels. It 
might not yet be reduced to the more niche territory of 
radio or print, but cable is treading the same path.

Even just six years ago, in 2011, the average 18-24 
year old millennial consumed about 25 hours of 
traditional television per week – today, they consume 
closer to 14 hours.

That said, it's no surprise that the first generation 
of digital natives skews heavily towards digital 
content, but what will be even more interesting is 
the behavior of the next generation on deck: Gen Z 
(born in 2000 and onwards). This cohort was born 
.......... a world of screens and iPhones, and will not be 
aware of a prior era. To them, flipping through channels 
on cable television seems even more antiquated and 
arbitrary than it does to older generations.

“Gen Z ............... between two and four hours of 
YouTube and less than an hour of traditional television 
per day. They're also twice more likely to use YouTube 
than Millennials, and a lot less likely to use Facebook.”– 
Shireen Jiwan, chief brand experience officer at Lucky 
Brand.

Less than an hour per day is not very conducive to 
the cable business, especially when there are hundreds 
of channels in existence today. And while insights on 
Gen Z are still fluid and evolving, it's highly doubtful that 
the generation will do a 360 on video anytime soon.

In the meantime, cable's survival as a dominant 
medium rests squarely on the shoulders of older 
generations. While it works as a business for now, cable 
can't fight the demographics forever.

Disponível em: <http://www.zerohedge.com>. Acesso em 19 set. 2017.
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44. Considering the title of this text,

a) it seems appropriate, due to the Netflix's data 
presented in the text.

b) it seems inappropriate, once Netflix is not mentioned 
in the text.

c) it is absurd, because the text talks about cable TV.
d) it is acceptable, for Netflix represents what is said by 

the author.
e) it is correct, since Netflix has bought several TV 

channels.

45. Which are the prepositions that fill the blanks on lines 8, 
16 and 29, respectively?

a) on – in – into 
b) on – on – into 
c) in – on – in 
d) in – on – on
e) on – on – onto

46. The word that could not replace “skews” (line 25) is

a) turns.
b) deviates.
c) changes.
d) veers.
e) deforms.

47. According to the text,

a) few Gen Z will watch TV in the future.
b) many millennials have increased their TV watching.
c) a few Gen Z have increased their TV watching.
d) much millennials prefer YouTube than Facebook.
e) only older generations still watch TV.

48. The conjunctions “although” (line 10) and “while” (line 46) 
can be substituted by

a) “though” and “when”.
b) “even though” and “as”.
c) “however” and “whereas”.
d) “though” and “whereas”.
e) “whereas” and “when”.

49. Which of the following is an adjective in the comparative 
form?

a) most memorable (line 4).
b) earlier (line 9).
c) quagmire (line 12).
d) more ad revenue (line 13).
e) more niche territory (line 18).

50. Which word must fill the blank in the line 33?
a) watching
b) watches
c) watch
d) are watching
e) had watched
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Instrucciones: contesta a las preguntas de 26 a 33, de 
acuerdo con el siguiente texto.

Muchos expertos recomiendan no dar a los hijos 
un móvil inteligente (con acceso a Internet) hasta los 
14 años. Un niño de 10 años no necesita un móvil, 
porque suele estar en casa o en el colegio y está 
permanentemente localizado. Además, si tuviera 
un móvil, la pregunta sería a qué servicios puede 
acceder desde el móvil (básicamente, aplicaciones de 
redes sociales y mensajería) y a qué peligros estaría 
expuesto. Por ejemplo, entre los menores de edad es 
frecuente el ciberacoso, en el que las burlas, insultos y 
amenazas de unos menores a otros ya no se limitan al 
colegio y al horario escolar, sino que se extienden a las 
redes sociales durante todo el día.

Por otra parte, hay un riesgo que no tiene que ver 
con ser víctima de un delito, sino con su desarrollo 
personal (físico y psicológico, individual y social) y es la 
excesiva dependencia del móvil, que puede terminar 
en un trastorno grave o adicción, pero que mucho 
antes ya resulta preocupante, porque denota una falta 
de autocontrol y autoorganización del tiempo y de las 
tareas que debe hacer, de estudio y de ocio. Frente 
a ello, el mejor control parental no es el tecnológico, 
sino la educación, la confianza y la comunicación 
desde pequeños.

Disponível em: <http://tecnologia.elpais.com>. Acesso em: 20 mai. 2016.

26. Uno de los siguientes enunciados resulta incompatible 
con lo afirmado en el texto.
a) Además del acoso escolar, los niños están expuestos 

al acoso en redes sociales.
b) Un niño que depende excesivamente del móvil puede 

desarrollar una conducta adictiva.
c) Los expertos recomiendan a los padres dar un móvil a 

sus hijos recién a los 14 años.
d) Los niños con un móvil acceden a aplicaciones de 

redes sociales y mensajería.
e) Frente a los peligros de Internet, los padres deben 

espiar digitalmente a los niños.
27. Sobre la conjunción adversativa “sino” (línea 15), NO es 

correcto afirmar que
a) como una conjunción adversativa, “sino”  es un 

recurso lingüístico con el que se puede contraponer 
dos oraciones.

b) es posible sustituirla por la conjunción “pero” sin 
sufrir cambio de sentido.

c) el uso de la conjunción “sino” requiere una negación 
en la primera oración.

d) usamos la conjunción “sino” para demostrar 
contradicción de ideas.

e) la conjunción “sino” tiene valor exclusivo, o sea, indica 
exclusión.
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ESPANHOL
Questões de 26 a 50

28. La palabra “ello” (línea 22) se refiere a
a) la excesiva dependencia del móvil de parte de los 

jóvenes, que puede terminar en un trastorno grave o 
adicción.

b) un mejor control parental de sus hijos, a través de 
la educación, la confianza y la comunicación desde 
pequeños.

c) las burlas, insultos y amenazas de unos menores a 
otros que se extienden a las redes sociales durante 
todo el día.

d) la violencia a que pueden quedar expuestos los niños 
por tener un móvil inteligente. 

e) al ciberacoso, cada día más presente en la realidad de 
los niños sobretodo en los colegios.

29. Si las formas verbales “tuviera” (línea 5), “sería” 
(línea 6) y “estaría” (línea 8) estuviesen en el presente 
del indicativo (en tercera persona de singular), sus 
formas correspondientes serían:
a) tiene – es – está 
b) tienes – eres – está 
c) tenga – sea – estés 
d) tenen – es – están 
e) tienen – son – están

30. La palabra “suele” (línea 4) indica
a) desejo. 
b) restrição. 
c) hábito. 
d) expectativa. 
e) condição.

31. Un antónimo de la palabra “trastorno” (línea 18) es 
a) retorno. 
b) razón. 
c) descontrol. 
d) locura. 
e) orden.

32. Considera las siguientes afirmaciones sobre reglas de 
acentuación. 
I. Las palabras “además” (línea 5) y “día” (línea 13) 

son acentuadas pues obedecen a la misma regla de 
acentuación. 

II. La palabra “qué” (línea 8) es acentuada por ser una 
aguda terminada en vocal. 

III. Las palabras “físico” (línea 16) y “víctima” (línea 15) 
se tratan de palabras “esdrújulas”, y por eso son 
acentuadas.

¿Cuáles afirmaciones arriba están correctas? 
a) Solo I. 
b) Solo II. 
c) Solo III. 
d) Solo I y II. 
e) I, II y III.

33. La expresión “burlas” (línea 10), puede traducirse al 
portugués por
a) trapaça.
b) piada.
c) intimidação.
d) chacota.
e) engano.
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Instrucciones: contesta a las preguntas de 34 a 41, de 
acuerdo con el siguiente texto.

Los especialistas en derechos humanos piensan que 
la representación de las personas en la publicidad es 
injusta y discriminatoria. En el caso de hombres y 
mujeres, existe una fuerte tendencia a presentar 
a los primeros como los protectores, los fuertes, 
mientras que a las segundas las vemos básicamente 
en roles secundarios. Sin embargo, las escenas 
discriminatorias no se circunscriben a esos ámbitos, 
ya que al mostrar a un tipo de personas en las que 
predomina la piel blanca y los cabellos claros, dejan 
de lado la diversidad racial que existe en nuestro país 
(andinos, mestizos, afrodescendientes, etc.).

Mariela Jara señala que los mensajes publicitarios 
también discriminan cuando exponen situaciones en 
las que priman momentos de realización, felicidad y 
prosperidad económica en un país en el que una gran 
parte de la población (24,8%) vive en la pobreza.

Para sus defensores, la publicidad es el espejo 
de la cultura que hemos adquirido a lo largo de los 
años. David Solari Martín explica que el individuo 
presta a los anuncios comerciales ideales de belleza y 
comportamiento. La sociedad acepta un modelo y la 
publicidad lo acoge. Es seguro que el color de tinte que 
más se vende en el país es el rubio y acá las mujeres 
no son rubias. Entonces, estos mensajes nos alienan o 
tenemos parámetros de belleza que no corresponden a 
nuestra realidad, pero los aceptamos. Además, algunos 
spots publicitarios son androcéntricos (comerciales de 
cerveza), sexistas (productos de limpieza) o se centran 
en una determinada raza (productos de belleza). Por 
ejemplo, si vendemos mototaxis no vamos a utilizar 
modelos de ojos azules, porque ese no es el público 
consumidor.

Por otro lado, las marcas de algunas instituciones 
bancarias y bebidas gaseosas tienen promociones 
en las que aparecen modelos con rasgos andinos. Lo 
que sucede es que hay un problema de identidad que 
provoca una falta de unidad entre los criterios y los 
mensajes que se emplean para elaborar los avisos 
publicitarios.

Disponível em: <http://gladisromero.blogspot.com.br>. Acesso em 11 dez. 2016.
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34. ¿Cuál es el tema principal que desarrolla el texto?
a) Los contenidos discriminatorios en la publicidad en 

el país.
b) La aceptación de los roles tradicionales en la 

población.
c) Los valores tradicionales de los medios de 

comunicación.
d) Los problemas de identidad en las promociones de 

venta.
e) La crítica a los actuales anuncios comerciales 

regionales.
35. La expresión “sin embargo” (línea 7) puede traducirse al 

portugués por
a) diante disso.
b) entretanto.
c) ainda.
d) embora.
e) por fim.

36. El verbo “priman” (línea 15) puede traducirse al 
portugués por
a) destacar.
b) iniciar.
c) mostrar.
d) originar.
e) cristalizar.

37. Es incompatible con el texto afirmar que
a) algunas bebidas gaseosas emplean modelos con 

rasgos andinos.
b) estamos acostumbrados a reproducir patrones 

culturales alienantes.
c) los avisos publicitarios difunden hábitos racistas, 

sexistas y androcéntricos.
d) en la publicidad nacional nunca se utilizan modelos 

con rasgos andinos.
e) a los consumidores les falta compartir ciertos valores, 

códigos y conductas.
38. El pronombre “sus” (línea 18) se refiere a 

a) Mariela Jara. 
b) publicidad.
c) población.
d) cultura. 
e) pobreza.
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39. Apunta la alternativa donde las palabras presentan el 
mismo género que la palabra “mensajes” (línea 13).
a) Nariz – Corazón – Alma 
b) Viaje – Leche – Miel 
c) Sangre – Porcentaje – Sal
d) Pasaje – Dolor – Árbol 
e) Puente – Señal – Color

40. La expresión “las” (línea 36) se refiere a 
a) promociones.
b) marcas. 
c) instituciones bancarias. 
d) bebidas gaseosas. 
e) modelos.

41. Considera las siguientes afirmaciones sobre reglas de 
acentuación. 
I. La palabra “más” (línea 24) es acentuada por ser una 

palabra “diacrítica”.
II. Las palabras “acá” (línea 24) y “además” (línea 27) 

son acentuadas pues obedecen a la misma regla de 
acentuación. 

III. La palabra “básicamente” (línea 6) es acentuada por 
tratarse de una sobresdrújula.

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 
b) Apenas II. 
c) Apenas I e II. 
d) Apenas I e III. 
e) Apenas II e III.

Instrucciones: contesta a las preguntas de 42 a 50, de 
acuerdo con el siguiente texto.

Pelé es para muchos el mejor jugador de fútbol 
de la historia. Pelé nació en 1940, en el estado Minas 
Gerais, en Brasil, con el nombre de Edison Arantes do 
Nascimento. En la ciudad de Sao Paulo, donde creció, 
jugaba al fútbol con sus amigos del barrio, mientras 
ganaba un poco de dinero sirviendo té en cafeterías. 
Cuando cumplió 15 años convenció a su madre para 
que lo dejara abandonar su trabajo en una fábrica de 
zapatos. Quería jugar en el equipo juvenil de Santos, 
de Sao Paulo, uno de los más importantes de Brasil. 
Allí se destacó tanto que al año siguiente jugó en el 
equipo adulto, y muy pronto lo llamaron a la selección 
nacional de Brasil.

Así, a los 17 años de edad, Pelé participó en el 
Mundial de Fútbol de 1958, que se realizó en Suecia. 
En la final, que jugó Brasil contra Suecia, metió dos de 
los cinco goles con que Brasil se coronó campeón del 
mundo. El joven lloró de emoción. Luego conseguiría, 
junto con la selección de Brasil, dos nuevos 
campeonatos del mundo: el de Chile, en 1962, y el de 
México, en 1970. 

Pelé era un jugador esforzado, perseverante, 
entusiasta y tenía una resistencia física a toda prueba. 
Sus dos piernas eran igualmente potentes para 
disparar al arco y era muy hábil en los goles de cabeza. 
El público lo adoraba por la elegancia con que se movía 
en la cancha y por su capacidad para adelantarse a las 
jugadas. 

En noviembre de 1969 Pelé metió su gol número 
mil en un partido oficial, un récord que aún no ha sido 
igualado por otro jugador de fútbol en el mundo.

En 1977 Pelé se retiró del fútbol y, desde entonces, 
son muy pocos los que se han atrevido a decir que ha 
existido un jugador mejor que él.

Disponível em: https://es.wikipedia.org/wiki/Pelé. Acesso em 20 out. 2003.

42. Según el texto, sobre Pelé, podemos asegurar que 

a) se destacó mucho jugando en los equipos del barrio, 
llamando la atención del Santos, que entonces lo 
llevó al club. 

b) muy perseverante y esforzado, Pelé enseguida tuvo 
una oportunidad en la selección nacional de Brasil. 

c) los brasileños han defendido la idea de que Pelé fue el 
mejor jugador de la historia. 

d) fue a jugar fútbol a Santos después de ganar dinero 
sirviendo té en cafeterías, su último trabajo.

e) a su familia no le gustaba el fútbol, pues su futuro era 
promisor en la fábrica de zapatos donde trabajaba. 
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43. ¿Por qué adoraba la gente a Pelé? 
a) Por su gran resistencia física. 
b) Por su juventud, garra y entusiasmo. 
c) Por su habilidad con la cabeza y las dos piernas. 
d) Por su elegancia y capacidad para adelantarse a las 

jugadas.
e) Por haber sido campeón mundial con tan solo 17 

años.
44. Marca la alternativa que contiene el plural correcto para 

las palabras “té” (línea 6), “selección” (línea 12), “gol” 
(línea 29) y “capacidad” (línea 27).
a) teses – selecciones – goles – capacidads 
b) teses – seleccións – gols – capacidads
c) tés – selección – goles – capacidades
d) tés – selecciones – goles – capacidades
e) tés – selecciones – gols – capacidades

45. En el texto, ¿a qué se refiere la palabra “récord” 
(línea 30)? 
a) Número de goles. 
b) Pelotazo recibido. 
c) Título de campeón. 
d) Partido ganado.
e) La edad con que empezó a jugar Pelé.

46. Considera las siguientes afirmaciones sobre reglas de 
acentuación. 
I. Las palabras “fútbol” (línea 1) y “hábil” (línea 25) son 

acentuadas pues se tratan de graves terminadas en 
consonante. 

II. Las palabras “conseguiría” (línea 18) y “cafeterías” (línea 6) 
son acentuadas porque son hiatos.  

III. Las palabras “allí” (línea 11) y “cumplió” (línea 7) no 
siguen las mismas reglas de acentuación. 

¿Cuáles están correctas? 
a) Solo I. 
b) Solo II. 
c) Solo III. 
d) Solo I y II. 
e) I, II y III.

47. La palabra “aún” (línea 30) puede ser sustituida, sin 
alterar el sentido, por 
a) por eso. 
b) mientras. 
c) luego. 
d) por lo tanto.
e) todavía.

48. Los verbos “nació” (línea 2), “cumplió” (línea 7) y “jugó” 
(línea 11), pueden ser sustituidos sin alterar el sentido, por
a) he nacido – he cumplido – he jugado. 
b) habías nacido – habías cumplido – habías jugado. 
c) ha nacido – ha cumplido – ha jugado. 
d) naciera – nacieran – jugaran.
e) esos verbos no son conjugados en ese tiempo verbal.

49. Considere las siguientes afirmaciones sobre algunas 
palabras presentes en el texto. 
I. La expresión “muy pronto” (línea 12) puede ser susti-

tuida por “enseguida” sin pérdida de sentido. 
II. La expresión “lo” (línea 8) se refiere a Pelé. 
III. La expresión “los” (línea 33) puede ser sustituida por 

“aquellos” sin pérdida de sentido. 
Cuáles están correctas? 

a) Solo I. 
b) Solo II. 
c) Solo III. 
d) Solo I y II. 
e) I, II y III.

50. La flexión verbal “se retiró” (línea 32) puede ser traduzido 
al português como
a) abandonou.
b) retirou.
c) ausentou.
d) sacou.
e) tirou.
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LITERATURA
Questões de 51 a 75
51. Assinale a alternativa incorreta sobre o Sermão da 

Sexagésima, do padre Antônio Vieira.
a) O Sermão faz referências à “Parábola do semeador”, 

extraída do evangelho de Lucas.
b) Nesse sermão, padre Vieira usa de uma metáfora: 

pregar é como semear.
c) Vieira, nesse sermão, critica o estilo de outros 

pregadores que, segundo ele, não sabiam divulgar a 
palavra de Deus: eram ineficazes em sua retórica e 
tentavam atender às vontades dos homens, e não às 
de Deus.

d) O Sermão tece uma crítica contundente a todos 
aqueles que usam a palavra de Deus para defender 
interesses mundanos.

e) O Sermão elabora uma crítica monumental ao estilo 
barroco, sobretudo ao Conceptismo.

52. Quanto à obra O cortiço, de Aluísio Azevedo, está correta 
a seguinte afirmativa:
a) O livro é composto de 23 capítulos, que relatam a 

vida em uma habitação coletiva de pessoas pobres 
(cortiço) na cidade do Rio de Janeiro.

b) Em um trecho do romance, o personagem-narrador 
compara o cortiço a uma estrutura biológica (um 
tumor), um organismo vivo que cresce e se desenvolve, 
aumentando as forças daninhas e determinando o 
caráter moral de quem o tem em seu interior.

c) A obra mostra práticas recorrentes no Brasil do 
século XIX: na situação de capitalismo incipiente, 
o explorador (João Romão) vivia muito próximo ao 
explorado (Miranda).

d) Em O cortiço, o tempo é trabalhado de maneira 
não linear, marcado por flash backs, que rompem a 
estrutura “princípio / meio / desfecho” da narrativa: o 
enredo se desenrola no Brasil do século XIX, pontuado 
pela precisão de datas.

e) São quatro os espaços explorados na obra: o cortiço, 
a pedreira de João Romão, o sobrado de Miranda e 
a casa de pensão onde se hospedam as personagens 
emergentes em termos sociais.

53. Leia o seguinte trecho, retirado do primeiro capítulo de 
Dom Casmurro, de Machado de Assis.

Capítulo primeiro – Do título

Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho 
Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui 
do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. 
Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da 
Lua e dos ministros, e acabou recitando-me versos. A 
viagem era curta, e os versos pode ser que não fossem 
inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu 
estava cansado, fechei os olhos três ou quatro vezes; 
tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e 
metesse os versos no bolso.

Considere as afirmações a seguir sobre o capítulo.

I. Do episódio em questão, surgiu a alcunha de “Casmurro”, 
atribuída a Bento Santiago.

II. Os amigos de Bento Santiago, ao saberem do apelido, 
indignaram-se com o que consideraram desrespeito e, 
a fim de amenizar a desfeita, acrescentaram “Dom” à 
alcunha.

III. No mesmo capítulo, o personagem-narrador afirma 
que, na ausência de ideia melhor até o final do livro, 
“Dom Casmurro” será o título de sua narração.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e III.
e) I, II e III.
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54. Assinale a alternativa em que é feita uma afirmação que 
completa corretamente o trecho que segue.

Dom Casmurro, de Machado de Assis, é um romance que 
trata da traição, sem que ela seja seu tema fundamental, 
visto que

I. a marca cientificista permeia o enredo, permitindo ao 
leitor tomar o romance como um espelho das relações 
sociais do Brasil do século XIX. 

II. centra o enredo em José Dias – agregado que troca 
sua sobrevivência por bajulação –, exemplo máximo das 
relações comerciais de então.

III. se discute na obra o conceito de verdade, tema que 
transcende as traições, atingindo outros níveis do 
relacionamento humano. 

Completa(m) corretamente o trecho

a) apenas I.
b) apenas II.
c) apenas III.
d) apenas I e II.
e) nenhuma.

Instrução: texto para a questão 55.

Padrão

O esforço é grande e o homem é pequeno.
Eu, Diogo Cão, navegador, deixei
Este padrão ao pé do areal moreno
E para diante naveguei.

A alma é divina e a obra é imperfeita.
Este padrão sinala ao vento e aos céus
Que, da obra ousada, é minha a parte feita:
O por-fazer é só com Deus.

E ao imenso e possível oceano
Ensinam estas Quintas1, que aqui vês,
Que o mar com fim será grego ou romano:
O mar sem fim é português.

E a cruz no alto diz que o que me há na alma
E faz a febre em mim de navegar
Só encontrará de Deus na eterna calma
O porto sempre por achar.

1. propriedade agrícola

Fernando Pessoa

55. Um “padrão” é um monumento em pedra que os 
navegadores colocavam em terra quando a descobriam. 
Era a marca da passagem dos portugueses naquele local. 
Diogo Cão foi um dos navegadores que usou desses 
marcos. 

Considerando o poema e o texto do enunciado, assinale 
a alternativa incorreta.

a) Visto que a segunda parte do livro Mensagem, de 
Pessoa, é dedicada aos descobrimentos portugueses, 
o poema “Padrão” aí se encaixa. 

b) O eu lírico, para falar do “padrão”, parte do particular 
(1ª e 2ª quadras) para o geral (3ª e 4ª quadras).

c) Diogo Cão, herói do poema, desdenha de Deus, 
afirmando que já fizera a sua parte nos descobrimentos, 
mas que a figura divina decepcionara ao não cumprir 
sua promessa, visto não ter condições de fazê-lo.

d) Da leitura do último verso de cada quadra, 
depreende-se a ideia da eterna procura, que se liga à 
“febre de navegar”, à ânsia, à insatisfação. 

e) “Navegar” pode ser entendido, no poema, também 
no sentido conotativo, como metáfora de toda a 
procura.
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56. Assinale a alternativa em que é feita uma afirmação 
incorreta acerca dos poemas de Fernando Pessoa.
a) No poema “Não sei quantas almas tenho”, o poeta 

reflete acerca de si próprio, tentando responder à 
questão “Quem sou eu?”.

b) Em “Autopsicografia”, poema composto por três 
quartetos, o eu lírico metaforiza o coração como 
um “comboio de corda” a girar nas “calhas da roda”, 
revelando que a razão se sobrepõe à sensibilidade.

c) Em “Isto”, observa-se a continuidade da temática 
desenvolvida em “Autopsicografia”, o que revela 
intertextualidade entre os textos, além da presença 
da metalinguagem em ambos os textos.

d) Em “Mar Português”, o eu poemático realiza a síntese 
metafórica da ideia de que os grandes objetivos do 
ser humano, mesmo que arriscados e permeados por 
tormentos, conduzem à realização.

e) Em “O Infante”, o eu poemático revela a crença em 
um Portugal como o grande império que, embora 
desfeito, está destinado à grandeza futura.

57. Leia o seguinte poema, de Manuel Bandeira.
Porquinho-da-Índia

Quando eu tinha seis anos 
Ganhei um porquinho-da-índia.
Que dor de coração me dava
Porque o bichinho só queria estar debaixo do fogão!
Levava ele pra sala
Pra os lugares mais bonitos mais limpinhos
Ele não gostava:
Queria era estar debaixo do fogão.
Não fazia caso nenhum das minhas ternurinhas...

— O meu porquinho-da-índia foi minha primeira 
[namorada.

Considere as afirmações feitas a respeito do texto.

I. No poema, o eu lírico revela sua capacidade de amar 
por meio de coisas singelas.

II. Ainda, no poema, o sujeito poético aponta, sem rancor, 
a não aceitação do seu amor simples e terno.

III. A figura do porquinho-da-índia é importante como 
ressonância do mundo infantil.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.

58. O escritor alagoano Graciliano Ramos, em 1936, 
acusado (a acusação formal nunca chegou a ser feita) 
de ter conspirado no malsucedido levante comunista de 
novembro de 1935, foi preso em Maceió e levado para o 
Rio de janeiro com outros 115 presos, onde permaneceu 
encarcerado até 1937. Narrou o fato em Memórias do 
cárcere. Com base nessa obra e em seu autor, analise as 
afirmações a seguir.
I. A obra tem caráter autobiográfico e relata as condições 

dramáticas da vida do autor nos presídios, durante a 
ditadura de Getúlio Vargas.

II. Empregando linguagem precisa e despojada – 
característica marcante do autor, inclusive em outras 
obras, como Vidas Secas –, por meio da primeira 
pessoa, Graciliano relata as privações por ele sofridas 
durante o regime ditatorial.

III. Apesar de relatar episódios em que se encontrava na 
companhia dos mais variados tipos entre os presos 
políticos (por exemplo, a entrega de Olga Benário para 
a Gestapo), tendo em vista seu caráter reflexivo, em 
Memórias do cárcere, não há diálogos. 

Está(ão) correta(s)

a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e II, apenas.
d) I e III, apenas.
e) I, II e III.

2017_SIMULADO_SAS_UFRGS_1oDia.indd   17 07/11/2017   09:17:12



18

 | SIMULADO UFRGS – 1o DIA 

Instrução: texto para a questão 59.

Na minha rua estão cortando árvores
botando trilhos
construindo casas.

Minha rua acordou mudada
Os vizinhos não se conformam.
Eles não sabem que a vida
tem dessas exigências brutas.

Só minha filha goza o espetáculo
e se diverte com os andaimes,
a luz da solda autógena
e o cimento escorrendo nas fôrmas.

Carlos Drummond de Andrade

59. Assinale a afirmação incorreta acerca do poema 
apresentado e de seu autor.
a) Nesse poema, Drummond retrata o cotidiano, em 

uma linguagem simples. 
b) A simplicidade que permeia o texto é o meio utilizado 

pelo eu lírico para abordar o banal e o elevado, o 
grave e o grotesco. 

c) Bem ao estilo modernista, inovador, tem-se o verso 
livre e branco. 

d) A intervenção no espaço provoca a desacomodação, 
sobretudo no sujeito poemático, que não se conforma 
com as condições brutais impostas pela vida.

e) A manifestação de um eu poemático maduro, 
distanciado do sofrimento dos vizinhos ou da alegria 
inocente da filha, mostra um homem marcado pela 
descrença e pela ideia da “perda”, o que constitui a 
configuração do “gauche”.

1

5

10

Instrução: as questões 60 e 61 referem-se ao romance O 
continente, de Erico Verissimo.

60. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior, 
levando em consideração o contexto histórico que 
subjaz a cada capítulo do romance.
1. O Sobrado II 
2. O Sobrado III 
3. O Sobrado VI 
4. O Sobrado VII 
( ) Licurgo vive, no sobrado, seu ódio, sua raiva. O corpo 

de sua filha está em uma caixa de goiabada. Bibiana 
afirma que a menina foi feliz por ter morrido, haja 
vista a condição da mulher naquela sociedade. 

( ) O sobrado é cercado pelos maragatos.
( ) Alice, depois de horas em trabalho de parto, perde 

a criança.
( ) Termina a guerra. Os federalistas abandonam os 

postos e os republicanos entram no município.
a) 2 – 3 – 1 – 4
b) 1 – 2 – 3 – 4
c) 3 – 4 – 2 – 1
d) 2 – 4 – 1 – 3
e) 4 – 3 – 2 – 1

61. Assinale a alternativa correta acerca do romance em 
questão.
a) O romance é narrado em terceira pessoa, em uma 

linguagem tradicional, não havendo desvios na 
linearidade cronológica do texto. 

b) No romance, o vento relaciona-se simbolicamente 
às mulheres. Ana Terra, Bibiana Terra e Maria Valéria 
valem-se de sinais sempre deflagrados em noites de 
vento.

c) No capítulo “Ana Terra”, veem-se, como substratos 
históricos, a conquista do território por famílias de 
imigrantes – sobretudo de italianos – e a fundação 
dos primeiros povoados.

d) No capítulo “Um certo Capitão Rodrigo”, veem-se, 
como substratos históricos, a emergência e o apogeu 
dos gaudérios, a Guerra Cisplatina e a chegada dos 
primeiros imigrantes alemães.

e) No capítulo “A Teiniaguá”, surge uma das figuras 
mais importantes do enredo, o Dr. Carl Winter, 
médico alemão, culto, solitário, que se apaixona 
perdidamente por Luzia, a neta de Bolívar.
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Instrução: texto para a questão 62.

A mulher e a casa

Tua sedução é menos
de mulher do que de casa;
pois vem de como é por dentro
ou por detrás da fachada.

Mesmo quando ela possui
tua plácida elegância,
esse teu reboco claro,
riso franco de varandas,

uma casa não é nunca
só para ser contemplada;
melhor: somente por dentro
é possível contemplá-la.

Seduz pelo que é dentro,
ou será, quando se abra;
pelo que pode ser dentro
de suas paredes fechadas;

pelo que dentro fizeram
com seus vazios, com o nada;
pelos espaços de dentro,
não pelo que dentro guarda;

pelos espaços de dentro:
seus recintos, suas áreas,
organizando-se dentro
em corredores e salas,

os quais sugerindo ao homem
estâncias aconchegadas,
paredes bem revestidas
ou recessos bons de cavas,

exercem sobre esse homem
efeito igual ao que causas:
a vontade de corrê-la
por dentro, de visitá-la.

João Cabral de Melo Neto

62. Considere as afirmações acerca do poema.
I. O eu lírico discorre sobre dois tipos de sedução, 

considerando a da casa superior à da mulher, tendo 
em vista que aquela “vem de como é por dentro”.

II. A despreocupação formal, típica do poeta e marca da 
Geração de 45, revela-se na estrofação irregular, na 
métrica heterogênea e na ausência de rimas.

III. A mulher – tema do poema – é comparada a um ser 
divino, incomum.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.

63. Relacione a coluna II à coluna I, considerando a obra e a 
afirmação que a ela pertence.

Coluna I
1. Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna.
2. O centauro no jardim, de Moacyr Scliar.

Coluna II
( ) Apresenta características semelhantes àquelas 

observadas na obra de Gil Vicente.
( ) Conta com personagens alegóricas, as quais são de 

grande funcionalidade na obra.
( ) Logo no título, ocorre a localização espacial do 

narrador-personagem.
( )  Abordando temas universais, como a avareza 

humana e suas amargas consequências, por meio 
de personagens populares, o autor engendra um 
desfecho moralizante conforme os preceitos do 
cristianismo católico.

( ) O desenvolvimento da trama rememora, por meio da 
voz do protagonista – a princípio, um ser mitológico –, 
outros espaços e outros acontecimentos do passado. 

Assinale a alternativa em que se encontra a sequência 
correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo.

a) 2 – 2 – 1 – 1 – 2
b) 1 – 2 – 2 – 1 – 2
c) 1 – 1 – 1 – 2 – 1
d) 1 – 1 – 2 – 1 – 2
e) 2 – 1 – 2 – 1 – 2
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64. Assinale a alternativa incorreta acerca da obra Quarto 
de despejo, de Carolina Maria de Jesus.
a) Assim como Aluísio de Azevedo, que discorreu sobre 

o cotidiano miserável dos despossuídos da população 
brasileira em O cortiço, em Quarto de despejo, sob 
uma perspectiva diversa, retrata-se alguém que viveu 
na favela do Canindé, em São Paulo.

b) O diário de Maria Carolina – uma mulher negra e 
pobre, catadora de papel – foi escrito na década de 
1950 e denuncia a violência, a fome e a miséria.

c) Visto ter sido escrito na primeira metade do século 
XX, o livro não pode ser considerado atemporal, já 
que a vida dos que habitam as favelas brasileiras hoje 
não é semelhante à da narradora décadas atrás, pois 
o cotidiano é menos sofrido devido às ações sociais 
implementadas atualmente.

d) De forma resumida, o diário de Carolina é uma espécie 
de literatura-verdade; sua linguagem é, ao mesmo 
tempo, simples – aproximando-se da oralidade – e 
rebuscada – ao empregar palavras da língua padrão, a 
exemplo de “funestas”.

e) Carolina se mostra, na obra, uma mulher que se 
preocupa com a educação de seus filhos, com a 
política e com a sociedade.

65. Assinale a alternativa correta acerca da obra Quarto de 
despejo, de Carolina Maria de Jesus.
a) A obra tem início com a seguinte cena: Carolina 

retorna de mais um árduo dia de trabalho e entrega 
para sua filha um par de sapatos novos, presente de 
aniversário.

b) A despeito de morar na favela, Carolina referia-se 
a esse espaço como um local de compreensão e 
amizade entre seus moradores.

c) Os vizinhos de Carolina sentiam orgulho de ter entre 
si uma escritora, como se denominava a autora, 
incentivando-a a buscar quem publicasse seus 
escritos.

d) Apesar de ser mãe solteira, o pai dos três filhos de 
Carolina visitava-os seguidamente, contribuindo – 
mesmo que de forma modesta – para o sustento 
dos três.

e) Carolina afirma que apreciava o canto dos pássaros, 
os dias ensolarados: “Eu sou muito alegre. Todas as 
manhãs eu canto. Sou como as aves...”.

Instrução: texto para a questão 66.

Flor da idade

A gente faz hora, faz fila na vila do meio-dia
Pra ver Maria
A gente almoça e só se coça e se roça e só se vicia
A porta dela não tem tramela
A janela é sem gelosia
Nem desconfia
Ai, a primeira festa, a primeira fresta, o primeiro amor

Na hora certa, a casa aberta, o pijama aberto, a família
A armadilha
A mesa posta de peixe, deixe um cheirinho da sua filha
Ela vive parada no sucesso do rádio de pilha
Que maravilha
Ai, o primeiro copo, o primeiro corpo, o primeiro amor

Vê passar ela, como dança, balança, avança e recua 
A gente sua
A roupa suja da cuja se lava no meio da rua
Despudorada, dada, à danada agrada andar seminua
E continua
Ai, a primeira dama, o primeiro drama, o primeiro amor

Carlos amava Dora que amava Lia que amava Léa que 
amava Paulo
Que amava Juca que amava Dora que amava 
Carlos que amava Dora
Que amava Rita que amava Dito que amava Rita que 
amava Dito que amava Rita que amava
Carlos amava Dora que amava Pedro que amava tanto 
que amava
a filha que amava Carlos que amava Dora que amava 
toda a quadrilha

Chico Buarque

66. Considere as afirmações que seguem.
I. A partir da leitura da letra da música “Flor da idade”, 

de Chico Buarque – que integra a trilha sonora da peça 
Gota d’água, composta pelo compositor e por Paulo 
Pontes – é possível inferir uma referência à Joana no 
sétimo verso: Jasão é o primeiro amor da protagonista, 
a qual nunca se casara antes.

II. Outra referência à peça Gota d’água é o nome da vila 
na qual se desenrola o enredo da obra: “a gente faz 
hora, faz fila na vila do meio-dia”.

III. A última estrofe da música dialoga com o poema 
“Quadrilha”, de Carlos Drummond de Andrade.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas II e III.
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Instrução: a questão 67 refere-se ao texto que segue.

Será que eu enriqueceria este relato se usasse 
alguns difíceis termos técnicos? Mas aí que está: esta 
história não tem nenhuma técnica, nem de estilo, ela 
é ao deus-dará. Eu que também não mancharia por 
nada deste mundo com palavras, brilhantes e falsas, 
uma vida parca como a da datilógrafa.

A hora da estrela, de Clarice Lispector.

67. Em A hora da estrela, o narrador questiona-se quanto 
ao modo e, até, à possibilidade de narrar a história. De 
acordo com o trecho apresentado, percebe-se que a 
função da linguagem predominante é
a) poética, haja vista o narrador utilizar técnicas 

necessárias ao relato literário.
b) apelativa, devido ao fato de o narrador buscar 

convencer o leitor da excelência de seu texto, embora 
este seja inconsistente.

c) metalinguística, visto que o narrador faz referência 
ao modo de construir seu texto, observando ser 
inadequado um estilo sofisticado para narrar a vida 
popular. 

d) referencial, já que o narrador aspira a um grau de 
objetividade máxima no relato.

e) emotiva, pois o narrador se preocupa apenas com a 
precisão técnica do relato.

68. Considere as afirmações que seguem sobre Morangos 
mofados, de Caio Fernando de Abreu.
I. Trata-se de uma obra publicada no momento em 

que o Brasil passava por uma ditadura militar, ao 
mesmo tempo em que se iniciava um processo de 
democratização no país.  

II. A obra é dividida em três partes. A primeira parte, 
intitulada “O mofo”, mostra a queda dos valores, as 
relações humanas degradadas, a solidão, a fragilidade 
em que se encontra o indivíduo, o consumo abusivo 
de álcool e de drogas, o desespero e a dor.  

III. A segunda parte, intitulada “Os morangos”, é marcada 
por um conceito mais otimista da realidade, explorando 
as possibilidades de um final feliz, suavizando o peso 
com que a existência é retratada na primeira parte.

Quais estão corretas?

a) Apenas I e II.
b) Apenas I e III.
c) Apenas II e III.
d) I, II e III.
e) Apenas I. 

69. Assinale a alternativa incorreta acerca da obra Morangos 
mofados, de Caio Fernando de Abreu.
a) No conto “Terça-feira gorda”, dois homens se 

conhecem em um baile de carnaval; enquanto 
dançam juntos, ouvem ofensas preconceituosas de 
alguns presentes que agridem o par, o qual consegue 
fugir e viver uma noite de amor.

b)  No conto “Os sobreviventes”, um homem e uma 
mulher – ambos sobreviventes de uma geração 
cheia de sonhos, que não mais existe – conversam, 
relembrando o passado.

c) Em “Aqueles dois”, veem-se Raul e Saul, que se sentem 
atraídos, sugerindo-se uma relação homossexual não 
concretizada.

d) Em “Sargento Garcia”, Hermes é assediado pelo 
Sargento Garcia.

e) O conto “Morangos mofados”, integrante da parte 
final do livro, apresenta um narrador em terceira 
pessoa e organiza-se em cinco segmentos: “Prelúdio”, 
“Allegro agitato”, “Adagio sostenuto”, “Andante 
ostinato” e “Minueto e rondó”.

70. Assinale a alternativa incorreta acerca do romance 
Diário da queda, de Michel Laub.
a) Um homem, no momento fundamental da vida, reflete 

sobre a história de três gerações para responder a 
perguntas a um tempo banais e complexas. 

b) O protagonista, um garoto de treze anos, machuca-se 
em sua festa de aniversário, ao ser lançado para o alto 
pelos colegas, que não o amparam, propositadamente, 
na descida.

c) A partir das motivações do que se revela mais que um 
acidente – a queda de João –, cujas consequências se 
projetam em diversos fatos da vida do protagonista 
nas décadas seguintes – adolescência conturbada, 
mudança de escola, casamento em crise –, o narrador 
constrói uma reflexão sobre identidade, afeto e perda.

d) Da reflexão do narrador, fazem parte as trajetórias 
de seu pai, com quem o protagonista tem/teve 
uma relação difícil, e de seu avô, sobrevivente de 
Auschwitz, que passou anos escrevendo um diário 
secreto e inusitado. 

e) O livro é narrado em pequenas notas numeradas, 
muitas vezes desconexas, em um fluxo de consciência 
constante, um longo monólogo do narrador com o 
leitor e consigo. 
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71. Considere as afirmações que seguem, sobre Diário da 
Queda, de Michel Laub.
I. A despeito do título, a obra não é um diário no sentido 

estrito da palavra.
II. De física, a queda de que trata o texto se torna 

metafísica para o narrador.
III. O campo de concentração de Auschwitz é citado muitas 

vezes, bem como o livro que o narrador acredita ser 
o mais importante escrito sobre esse local e triste 
episódio: É isto um homem?, do judeu Primo Levi.

Quais estão corretas?

a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas I e III.
d) Apenas I.
e) I, II e III.

72. Considere as afirmações acerca da obra a máquina de 
fazer espanhóis, de Valter Hugo Mãe.
I. O romance narra a história de António Jorge da Silva, 

um barbeiro que acaba de completar 84 anos e que, 
depois de perder a mulher, é entregue a um asilo. 

II. Sozinho, mas sem sucumbir ao pessimismo, em um 
mundo cuja metafísica parece ter sido subtraída, Silva, 
que viveu sob o peso da ditadura de Salazar, coloca o 
passado e suas ações em perspectiva, não sem notar 
que o pessimismo sobre o papel do país no mundo 
exacerbou-se ainda mais.

III. Para o protagonista, Portugal se transformou em uma 
máquina geradora de sentimento de inferioridade, 
uma máquina especializada em produzir, entre os 
nascidos no país, a vontade de deixá-lo.

IV. António Jorge da Silva enxerga o mundo todo em letras 
minúsculas. Quando o texto sai de sua esfera – como, 
por exemplo, no capítulo sobre o ídolo peruano Teófilo 
Cubillas – volta ao tradicional, com frases e nomes 
próprios iniciando com letras maiúsculas. 

Quais estão corretas?

a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas III e IV.
d) Apenas I, II e III.
e) I, II, III e IV.

73. Assinale a alternativa incorreta acerca da obra a máquina 
de fazer espanhóis, de Valter Hugo Mãe.
a) Após ficar viúvo, António Jorge da Silva autoexila-se 

socialmente, ingressando no asilo “Lar Feliz Idade”, 
embora essa não seja a vontade de seus filhos, que 
desejavam mantê-lo junto da família.

b) Entre os moradores do asilo, encontram-se o 
atencioso Américo, o carismático Senhor Pereira, o 
paciente Dr. Bernardo, entre outros.

c) De todos os internos do asilo, sobressai Esteves: 
além da idade muito avançada, ele é o homem sem 
metafísica, em uma alusão ao poema “Tabacaria”, de 
Fernando Pessoa.

d) Esteves foi peça-chave na interação de António Jorge 
no ambiente do “Lar Feliz Idade”.

e) Apesar das conversas, da descontração e até dos 
planos futuros de alguns moradores do “Lar Feliz 
Idade”, a morte é uma presença constante. Ela está 
ali, aguardando pacientemente, esperando que algum 
idoso desocupe um dos disputadíssimos quartos para 
que outro tome seu lugar. 
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Instrução: texto para as questões 74 e 75.
Águas de março

É pau, é pedra, é o fim do caminho
É um resto de toco, é um pouco sozinho
É um caco de vidro, é a vida, é o sol
É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol
É peroba do campo, o nó da madeira
Caingá candeia, é o Matita-Pereira

É madeira de vento, tombo da ribanceira
É o mistério profundo, é o queira ou não queira
É o vento ventando, é o fim da ladeira
É a viga, é o vão, festa da cumeeira
É a chuva chovendo, é conversa ribeira
Das águas de março, é o fim da canseira
É o pé, é o chão, é a marcha estradeira
Passarinho na mão, pedra de atiradeira
É uma ave no céu, é uma ave no chão
É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão
É o fundo do poço, é o fim do caminho
No rosto um desgosto, é um pouco sozinho

É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto
É um pingo pingando, é uma conta, é um conto
É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando
É a luz da manha, é o tijolo chegando
É a lenha, é o dia, é o fim da picada
É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada
É o projeto da casa, é o corpo na cama
É o carro enguiçado, é a lama, é a lama

É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã
É um resto de mato na luz da manhã
São as águas de março fechando o verão
É a promessa de vida no teu coração

É pau, é pedra, é o fim do caminho
É um resto do toco, é um pouco sozinho
É uma cobra, é um pau, é João, é José
É um espinho na mão, é um corte no pé
São as águas de março fechando o verão
É a promessa de vida no teu coração

É pau, é pedra, é o fim do caminho
É um resto de toco, é um pouco sozinho
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã
É um belo horizonte, é uma febre terçã
São as águas de março fechando o verão
É a promessa de vida no teu coração

É pau, é pedra, é o fim do caminho
É um resto de toco, é um pouco sozinho
É pau, é pedra, é o fim do caminho
É um resto de toco, é um pouco sozinho

Pau, pedra, fim do caminho
Resto de toco, pouco sozinho
Pau, pedra, fim do caminho
Resto de toco, pouco sozinho

Pedra, caminho
Pouco sozinho
Pedra, caminho
Pouco sozinho
Pedra, caminho
É o toco...

Tom Jobim

74. “Águas de março”, escrita pelo poeta e compositor Tom 
Jobim, fez muito sucesso na voz da cantora Elis Regina. 
Considere as afirmações a seguir e assinale a alternativa 
incorreta.
a) Na construção da música, vê-se que predominam os 

substantivos. 
b) As imagens do texto são, aparentemente, aleatórias, 

aproximando elementos da natureza e da civilização 
industrial, por exemplo, É a luz da manhã / É o tijolo 
chegando. 

c) A coesão é construída por meio da repetição estrutural 
da expressão “é...”. Há, ao longo do texto, a listagem 
de várias “coisas” que são. 

d) No verso “É a chuva chovendo”, observa-se um 
pleonasmo cujo objetivo é o de reunir, em uma só 
imagem, sensações oriundas de diferentes órgãos dos 
sentidos.

e) A coerência textual se constrói pela descrição de 
cenas e situações que são unificadas pelos versos “São 
as águas de março fechando o verão / É a promessa 
de vida no teu coração”: tudo o que é descrito se 
transforma no final do verão, quando surge uma nova 
esperança, “promessa de vida”.

75. Considere as afirmações que seguem.
I. O substantivo do texto que está no plural é “água”, 

reforçando a importância desse elemento responsável, 
no texto, por trazer a mudança, a renovação. 

II. O título da canção refere-se à passagem do tempo, ao 
fim do verão com as chuvas que caem em março. 

III. Enfim, as “águas” constituem uma metáfora: o eu lírico, 
ao aproximar natureza e civilização, sugere que tudo é 
“lavado” e renovado com a mudança da estação.

Quais estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II. 
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) I, II e III.
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