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ESCOLHA UMA DAS PROPOSTAS ABAIXO PARA ELABORAR SUA REDAÇÃO,
EM PROSA, COM NO MÁXIMO 17 LINHAS

PROPOSTA I
Leia com atenção o fragmento a seguir:
"Naquela pequena cidade as romarias começaram quando correu o boato do milagre. É sempre assim. Começa com um simples boato, mas logo o povo – sofredor, coitadinho, e pronto a acreditar em
algo capaz de misturar sua perene chateação – passa a torcer para que o boato se transforme numa
realidade, para poder fazer do milagre a sua esperança".
Stanislaw Ponte Preta. O melhor de Stanilaw Ponte Preta, Ed. Olympio.

Produza um texto revelando o "milagre" ocorrido na pequena cidade e as conseqüências
desse fato.

PROPOSTA II
A importância do trabalho de cada voluntário
Nas igrejas, nos bairros e comunidades, nos grupos de auto-ajuda e nos clubes, nas associações culturais e
esportivas, nas instituições sociais e nas empresas, um número imenso de pessoas ajudam umas às outras
e ajudam a quem está em situação mais difícil. (...) Ao doarem sua energia e sua generosidade, os voluntários estão respondendo a um impulso humano básico: o desejo de ajudar, de colaborar, de compartilhar alegrias, de aliviar sofrimentos e de melhorar a qualidade da vida em comum. (...)
Dicas sobre voluntariado.
1. Voluntariado é uma relação humana, rica e solidária.
2. Trabalho voluntário é uma via de mão dupla.
3. Voluntariado é escolha.
4. Cada um é voluntário a seu modo.
5. Voluntariado é compromisso.
6. Voluntariado é uma ferramenta de inclusão social.
Adaptado de www.portaldovoluntario.org.br

Elabore um texto com a temática presente nas produções textuais acima, no qual você deverá desenvolver, por meio de argumentos, três das seis dicas sobre voluntariado.

QUESTÕES OBJETIVAS
TEXTO PARA AS QUESTÕES 01 E 02

O livro e a leitura no Brasil
Apesar das transformações ocorridas no Brasil nos últimos anos, é preciso ter consciência de que a estrutura social permaneceu intocável, para não dizer agravada. A modernização da nossa sociedade não alterou fundamentalmente o conjunto de fatores sócio-econômicos e político-culturais que sempre constituíram obstáculos à democratização da leitura em nosso território.
A leitura no Brasil continua sendo privilégio de poucas pessoas. Esse privilégio se mantém e se produz não porque as massas
populares cultivem mecanismos de rejeição à leitura. Ao contrário. As evidências disponíveis robustecem a tese de que as classes
trabalhadoras (...) demonstram o desejo de ler. E se não o realizam é porque se defrontam com obstáculos que se incrustaram no
nosso organismo social, tornando-se quase intransponíveis.
O principal obstáculo é sem dúvida a pobreza. Somos um país cuja maioria da população vive em condições precárias, miseráveis. Assim, as pessoas batalham cotidianamente para comer, vestir, morar. Enfim, para ter as condições elementares de subsistência.
Não possuindo capacidade aquisitiva e sendo o produto editorial de custo elevado, restaria às massas populares exercitar a leitura servindo-se de equipamentos culturais mantidos pelo Estado: bibliotecas, centros comunitários, clubes de serviços. Esses equipamentos são, contudo, marcados pela precariedade e escassez.
Adaptado de: José Marques de Melo. Revista Vozes, n°2, 1986.

01 – No texto, são apontados fatos que se constituem como empecilhos à democratização da leitura no Brasil. Assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)
16)

O alto custo do produto editorial.
O desejo de ler demonstrado pelas classes trabalhadoras.
O acesso à educação de boa qualidade.
A escassez e precariedade das bibliotecas públicas.
A pobreza da maioria da população.

02 – Com relação à substituição dos termos destacados pelo pronome pessoal átono, assinale o que for correto.
01) ... constituíram obstáculos à democratização da leitura em nosso território. / ... constituíram-no à democratização da leitura
em nosso território.
02) ... não porque as massas populares cultivem mecanismos de rejeição à leitura. / ... não porque as massas populares lhes
cultivem.
04) ... as classes trabalhadoras (...) demonstram o desejo de ler. / ... as classes trabalhadoras (...) demonstram-no.
08) ... restaria às massas populares exercitar a leitura ... / ... restar-lhes-ia exercitar a leitura ...
16) ... é preciso ter consciência ... / ... é preciso tê-la.

TEXTO PARA A QUESTÃO 03

"Ouverture la vie em close"
em latim
"porta" se diz "janua"
e "janela" se diz "fenestra"
[...]
de "fenestra", veio "fresta",
o que é coisa bem diversa
já em inglês
"janela" se diz "window"
porque por ela entra
o vento ("wind") frio do norte
a menos que a fechemos
como quem abre
o grande dicionário etimológico
dos espaços interiores
[...]
Paulo Leminski. La vie en close. São Paulo, Brasiliense, 1991.

03 – Paulo Leminski publicou seus poemas de forma alternativa, em revistas que davam espaço aos jovens poetas, na década de 70.
Tornou-se um dos maiores representantes da poesia contemporânea. A respeito do poeta e das características da poesia contemporânea, assinale o que for correto.
01) Leminski não pertenceu à "geração mimeógrafo", formada por um grupo de escritores que divulgavam suas obras de maneira alternativa.
02) Leminski extrai a poesia do cotidiano, de suas inquietações interiores, de paisagens, da memória.
04) Leminski empreende em sua obra inúmeros jogos com as palavras – em português e em outras línguas.
08) A paródia, a paráfrase e a intertextualidade constituem importantes características da poesia contemporânea.
16) Uma das marcas da poesia contemporânea é o tom irônico, sem compromisso com a denúncia social.

04 – Op Art e Pop Art são tendências artísticas denominadas pós-modernas, ambas ocorridas a partir do início dos anos 60, porém
distintas em suas concepções. Analise as afirmações abaixo e assinale o que for correto.
01) Op Art tem Victor Vassarely como seu precursor.
02) Pop Art não tem preocupação em retratar os meios de comunicação de massa, como publicidade, tv e cinema.
04) Através de diferentes figuras geométricas, o artista da Op Art, produz obras que provocam, no espectador, a sensação de
movimento.
08) Andy Warhol é destaque na Pop Art com seus trabalhos inspirados em Marilyn Monroe.
16) O dia-a-dia das grandes cidades norte-americanas era a fonte de inspiração dos artistas da Pop Art.

05 – Sobre instrumentos musicais, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)
16)

Clarinete, trompete e saxofone são instrumentos de sopro.
A classificação dos instrumentos musicais são de acordo com o caráter histórico e não pela forma que o som é produzido.
Em uma música, qualquer batuque feito com objetos comuns pode ser considerado como percussão.
Cuíca, trompete, banjo e violino são instrumentos de corda.
Tambor, cuíca, chocalho e triângulo são instrumentos de percussão.

06 – Considerando que o Fauvismo ou Fovismo é um movimento de pintura que atingiu seu apogeu em 1905, assinale o que for correto.
01) Op Art e Pop Arte são movimentos que antecederam o Fauvismo.
02) Georges Braque, André Derain, Van Dongen, Raoul Dufy são alguns pintores que representaram o movimento sob a liderança de Henri Matisse.
04) Sua maior característica era a superposição de planos.
08) Van Gogh e Paul Gauguin são considerados os precursores do movimento.
16) Esse movimento buscou explorar a expressividade das cores.

07 – A partir da leitura dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física para o Ensino Médio, assinale o que for correto.
01) Os alunos se afastam das aulas de educação física devido à falta de performance (desempenho) na prática de uma atividade escolhida.
02) Com as aulas de educação física, os alunos estão largando as atividades propostas nas academias e nos clubes.
04) O ensino da educação física tem contribuído pouco para o aprendizado dos fundamentos esportivos.
08) O trabalho com a aptidão física e saúde é uma alternativa viável e educacional para as aulas de educação física.
16) A influência do esporte na educação física escolar não existe e nunca existiu.

08 – Com relação às melhoras no sistema cardiovascular provocada pelo condicionamento físico, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)
16)

Em repouso: diminuição do volume sistólico.
Em repouso: diminuição da freqüência cardíaca.
Em repouso: aumento da contratilidade miocárdica.
Durante exercícios máximos: diminuição do débito cardíaco.
Durante exercícios submáximos: aumento do volume sistólico.

09 – Nas atividades físicas para idosos, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)
16)

Os exercícios são uma grande oportunidade de socialização.
Uma vez definidos os níveis de carga, os exercícios devem ser feitos com cerca de oito repetições.
O peso dos aparelhos deve induzir esforço superior ao peso do corpo.
É importante que os pesos nos aparelhos sejam adequados aos níveis de força da pessoa.
Os exercícios de fortalecimento muscular não produzem sensação de cansaço respiratório e são interrompidos para intervalos de descanso. Isso estimula a interação verbal entre as pessoas.

10 – Em drosófilas, o gene V condiciona asa normal, enquanto o gene v determina asa vestigial (atrofiada). Um par de alelos, com
segregação independente, apresenta um gene E para cor cinzenta do corpo e um gene e para a cor ébano. Do cruzamento entre duas moscas heterozigotas para ambas as características, foram obtidos 192 descendentes. É esperado que, nessa descendência, devam existir aproximadamente:
01)
02)
04)
08)
16)

16 tipos diferentes de fenótipos.
9 tipos diferentes de genótipos.
144 indivíduos heterozigotos em pelo menos um dos pares de genes.
12 indivíduos com asas vestigiais (atrofiadas) e corpo ébano.
48 indivíduos homozigotos para os dois pares de genes.

11 – A respeito da evolução dos seres vivos, assinale o que for correto.
01) A explicação mais lógica para as semelhanças estruturais entre seres vivos com aspectos e modos de vida diferentes é que
eles descendem de um mesmo ancestral.
02) A semelhança entre as proteínas de diferentes seres vivos pode ser explicada admitindo-se que esses seres tenham tido
um ancestral comum.
04) Segundo Lamarck, os caracteres adquiridos por influência do meio não podem ser herdados.
08) Seleção natural, mutações, imigrações, emigrações e oscilação genética são mecanismos que conduzem à evolução.
16) A seleção natural atua selecionando os caracteres determinados por genes dominantes.

12 – Com relação à circulação humana, analise as afirmativas a seguir e assinale o que for correto.
01) A nível dos alvéolos pulmonares, o dióxido de carbono é liberado e o oxigênio absorvido pelo sangue. O sangue arterial volta ao coração circulando por veias e daí é bombeado para todo o corpo via artérias.
02) No coração humano, a válvula tricúspide se localiza entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo.
04) Os habitantes das regiões montanhosas possuem menos eritrócitos do que as pessoas que vivem em regiões planas. Esse
fato está relacionado ao baixo teor de oxigênio nestas regiões.
08) O sangue venoso, que contém o dióxido de carbono excretado pelas diversas células do organismo, passa pelo coração e,
circulando por veias, vai até os pulmões.
16) No coração do homem, o sangue circula das aurículas para os ventrículos.

13 – Sobre cargas elétricas e as forças de interação entre elas, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)
16)

A intensidade da força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto de suas cargas.
Um corpo carregado negativamente não pode atrair um corpo neutro.
Um corpo eletricamente isolado não troca cargas elétricas com o exterior.
As forças de interação entre duas cargas elétricas são necessariamente atrativas.
A carga elétrica é necessariamente puntiforme quando o corpo que a contém é desprovido de dimensões.

14 – Sobre condutores elétricos, assinale o que for correto.
01) Num gráfico que relaciona valores da ddp aplicada a um condutor e a respectiva corrente elétrica, a Lei de Ohm dá lugar a
uma reta de coeficiente angular igual ao valor da resistência do condutor que passa pela origem.
02) A condutância de um condutor é entendida como sendo a facilidade que um condutor apresenta à passagem de corrente
elétrica.
04) Dobrando o comprimento de um fio condutor e mantendo-se a seção transversal, para uma pequena variação de temperatura pode-se dizer que sua resistência é dobrada, porém a resistividade permanece constante.
08) A resistência e a resistividade de um condutor caracterizam a mesma grandeza física.
16) Os materiais condutores que apresentam a propriedade de reduzir sua resistividade a baixíssimas temperaturas são chamados de supercondutores.

15 – Com relação à propagação da luz e à incidência em superfícies, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)
16)

Após o cruzamento de dois raios luminosos, eles continuarão a percorrer seus trajetos como se nada tivesse ocorrido.
Numa superfície negra, ocorre predominantemente o fenômeno da absorção.
O fenômeno responsável pelo aquecimento de superfícies expostas à luz é chamado de absorção.
Os fenômenos da reflexão, refração e absorção ocorrem isoladamente e nunca simultaneamente.
A reflexão que ocorre em uma folha de papel branco é dita regular.

16 – No que respeita ao colesterol, que é um composto biossintetizado em animais, considere a sua estrutura química e assinale o
que for correto.

H3C
H3C

CH3

CH3

CH3

HO

01)
02)
04)
08)
16)

Apresenta anel aromático.
É solúvel em água.
2
3
Apresenta átomos de carbono quaternário, tanto com hibridização sp como com sp .
Apresenta cadeia alicíclica.
Apresenta a função de um álcool primário.

17 – A tabela abaixo apresenta a temperatura de ebulição de alguns compostos nas condições ambientais. Analise-a e assinale o que
for correto.
Temperatura de ebulição (O C)

Compostos

I)

CH3OH

64,0

II)

CH3CH2CH2OH

118,0

III)

CH4

IV)

CH3CH2CH2CH3

– 0,5

V)

CH3OCH3

– 24,9

VI)

CH3CH2OCH2CH3

– 164,0

34,6

01) Para compostos de mesma função química, o aumento do número de átomos de carbono determina o aumento da temperatura de ebulição.
02) Os compostos menos voláteis são os éteres.
04) Quando mantidos em frascos isolados, os compostos I, II, V e VI estabelecem entre si ligações por pontes de hidrogênio.
08) O composto III apresenta as maiores distâncias intermoleculares.
16) Nas condições ambientais, apenas os compostos I e II são líquidos.

18 – Considere a equação química abaixo e assinale o que estiver correto.
H

01)
02)
04)
08)
16)

C

C

H

H2 O

A

B

Os compostos A e B são isômeros.
O composto A é um álcool.
O composto A é menos estável do que B.
O composto B é um aldeído.
A reação necessita de 2 mols de água para se completar.

19 – Em relação ao número complexo z = a + bi (a ¹ 0 e

b ¹ 0) e seu conjugado z , assinale o que for correto.

01) z + z é um número real.
02) z . z é um número real.
04) Se z . z = 25, então o módulo de z vale 5.
08) Se z = 1 + i , então seu argumento é 45º.
16) z – z é um número real.

20 – Considerando os polinômios P(x) = x3 – 4x2 + mx +1 e Q(x) = x2 + 4, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)
16)

O polinômio R(x) = P(x) + Q(x) é do 5o grau.
Se P(1) + Q(1) = 6, então m = 3.
Q(x) tem duas raízes reais.
Se P(x) é divisível por x – 1, então m = 2.
O resto da divisão de Q(x) por x + 2 é 8.

21 – Dados os pontos A(k, 0), B(1, –2) e C(2, 1), assinale o que for correto.
01) Se k = – 1 , a área do triângulo ABC vale 4 u.a.
02) O ponto médio do segmento BC pertence ao 4o quadrante.
04) Se k = – 5, as retas AB e BC são perpendiculares.
2
2
08) A equação da circunferência que tem centro no ponto B e passa pelo ponto C é (x – 1) + (y + 2) = 10.
5
16) Se k = , os pontos A, B e C são colineares.
3

22 – Com a antecipação da maioridade do príncipe Pedro de Alcântara em 1840, inicia-se um período da História do Brasil – o Segundo Império. Durante este período o Brasil viveu transformações sociais, econômicas e políticas. No que se refere a este período, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)

O açúcar tornou-se o principal produto agrícola de exportação do país.
O eixo econômico do país deslocou-se das velhas áreas agrícolas do Nordeste para o Sudeste.
Tanto o tráfico de escravos como a escravidão foram extintos neste período.
O fim do tráfico negreiro e a expansão cafeeira contribuíram para que investimentos, antes destinados à compra de escravos, impulsionassem um primeiro surto industrial no Brasil.
16) A abolição da escravidão colocou em risco a estrutura social do Império. Tal situação levou vários cafeicultores a reorganizarem o trabalho em suas fazendas, buscando substituir a mão-de-obra escrava pelo trabalho assalariado dos imigrantes.

23 – A Era Vargas teve início em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu a Presidência do Brasil, como líder de um movimento vitorioso. Sobre este período, marcado pelo governo de Vargas, assinale o que for correto.
01) No início do governo Vargas, as medidas adotadas trouxeram descontentamentos em várias regiões do país. Um dos mais
sérios ocorreu em São Paulo e foi marcado por um levante de militares, comandado por tenentes e capitães do exército,
conhecido como Tenentismo.
02) Odiado por muitos, mitificado por outros, Vargas governou sob a égide do nacionalismo e, ao mesmo tempo, beneficiou os
setores populares urbanos por meio da edição de leis trabalhistas.
04) Neste período, o governo passa a incentivar o investimento da iniciativa privada em diversos setores da economia. Um exemplo dessa realização foi a criação da Petrobrás.
08) Durante este período é promulgada uma Constituição, que em seu texto incorporava direitos trabalhistas, como a jornada
de oito horas de trabalho, férias, etc.
16) Para promover a imagem e fazer propaganda de Vargas, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, que fazia
largo uso da imprensa, do cinema e do rádio.

24 – A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, deixando um saldo de mais de 40 milhões de mortos e o precedente da utilização
da bomba atômica. O período pós-guerra foi marcado por uma série de transformações nos aspectos político e econômico mundial. Sobre este período, assinale o que for correto.
01) A Alemanha foi dividida em duas: a República Federal Alemã, sob a influência dos Estados Unidos e a República Democrática Alemã, sob a influência da União Soviética.
02) Formou-se uma aliança militar entre os países da Europa ocidental, que pertenciam à área de influência dos Estados Unidos
que ficou conhecida como Pacto de Varsóvia.
04) O clima de hostilidade entre Estados Unidos e União Soviética levou a divisão de Berlim, tendo como conseqüência a construção de um muro que dividiu a cidade em duas áreas.
08) Liderado por representantes das Potências Aliadas foi estabelecido um conjunto de decisões que ficaram conhecidas como
Tratado de Versalhes.
16) A Organização dos Estados Unidos (ONU) ao ser criada em 1945 tinha como objetivo, entre outros, manter a paz e a segurança internacional.

25 – Sobre a Coréia do Norte, assinale o que for correto.
01) A República Popular Democrática da Coréia do Norte é governada por uma ditadura socialista com o poder concentrado
nas mãos de Kim Jong II que, desde a morte de seu pai Kim II-sung, assumiu o poder absoluto. O país também é conhecido no cenário político mundial como a primeira "monarquia" comunista.
02) No início de julho de 2006, a Coréia do Norte testou 7 mísseis balísticos. Em meados de julho, o Conselho de Segurança
das Nações Unidas adotou uma resolução, impondo sanções por seus testes com os mísseis. Mesmo assim o país realizou
um teste subterrâneo com bomba nuclear em outubro de 2006.
04) O principal aliado da Coréia do Norte nas reuniões promovidas pela ONU é o Japão que, além de ser vizinho separado apenas pelo Mar da Coréia, é um importante parceiro comercial tendo grande parte de seu superávit comercial oriundo de
inúmeros acordos entre os dois países.
08) A Coréia do Norte é considerada pelo atual presidente dos EUA, George Bush, como um dos países que integram o "Eixo
do Mal", por ter ignorado o acordo internacional que previa a desativação de todas as pesquisas para produção de armas
nucleares e assinado por diversos países no final do século passado.
16) A Coréia do Norte, situada na porção setentrional da península da Coréia, na Ásia, faz divisa ao sul com a Coréia do Sul e
nos últimos 30 anos mantém em suas fronteiras cercas vigiadas por militares fortemente armados.

26 – Com relação à Bolívia, país da América do Sul que faz divisa com o Brasil, assinale o que for correto.
01) O Brasil compra a maior parte do gás natural, que é produzido pela Bolívia, e este gás entra no Brasil pelos Portos de Santos e Rio de Janeiro, onde estão localizados os maiores terminais marítimos para desembarque deste produto e onde também se concentram as maiores indústrias consumidoras.
02) O presidente Evo Morales iniciou um processo de nacionalização dos recursos energéticos e assumiu o controle de todas
as refinarias . A Petrobrás, que possuí as duas maiores refinarias da Bolívia, é responsável pela produção de cerca de 90%
do combustível que é consumido na Bolívia.
04) O processo de nacionalização das empresas que exploram os recursos naturais na Bolívia atingiu diretamente a Petrobrás,
não surtindo efeito os apelos do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, solicitando intervenção do presidente e amigo venezuelano Hugo Chavez no caso.
08) O presidente boliviano Evo Morales propôs ao governo do Chile uma ligação para o Oceano Pacífico com a intenção de
ampliar as exportações de produtos bolivianos, principalmente para os países asiáticos.
16) A Bolívia é um dos maiores produtores de trigo da América do Sul e o Brasil, que não produz o suficiente para o seu consumo do mercado interno, é o maior comprador deste produto agrícola.

27 – Com relação à política externa brasileira, assinale o que for correto.
01) O Porto de Paranaguá, através da política adotada pelo governo do Estado do Paraná de não receber a soja transgênica,
foi o maior exportador brasileiro de soja convencional, principalmente para os países europeus que ainda mantém restrições aos produtos transgênicos.
02) O Brasil, devido à sua política voltada para a globalização, teve um dos menores índices de crescimento econômico da
América Latina, não chegando a 3% ao ano, sendo ultrapassado pelo México, pelo Chile, pela Argentina e por vários outros
países.
04) A política de reforma agrária brasileira foi responsável pelo melhor desempenho da agricultura em 2006 e responsável pela
grande exportação dos produtos agrícolas, principalmente soja e cevada, tornando o país o maior exportador mundial destes produtos.
08) A globalização trouxe para o país um grande número de indústrias de base, principalmente as grandes siderúrgicas que aproveitaram a elevada oferta de energia e os baixos impostos cobrados pelo governo brasileiro.
16) A política econômica brasileira, através das altas taxas de juros, foi a responsável pelo maior crescimento industrial já ocorrido no país, diminuindo a taxa de desemprego para o seu mais baixo índice nos últimos 20 anos.

ATENÇÃO!
Esta prova apresenta, a seguir, em seqüência, três questões de Inglês e três de Espanhol, com a
mesma numeração (28, 29 e 30). Como na inscrição você optou por uma dessas duas línguas, cumpra essa
opção.

OPÇÃO INGLÊS
TEXTO PARA AS QUESTÕES 28 A 30

Experts: Despite their energy, kids still at risk of burnout
It's graduation day at VT's American Freestyle Karate school in Marietta, Georgia, and the studio's junior instructor, Austin Leake, impresses students and parents with a perfectly executed flying sidekick. Austin,
who is working toward his second-degree black belt, balances training with hours of gymnastics and other
activities that would exhaust many adults. But Austin is only 12.
Like many kids around the country, Austin is back in school now, juggling homework and extracurricular
activities. In addition, Austin's grandfather Jack Leake picks him up from school four afternoons a week and
drives him across town for practice.
How does Austin find time to get straight A's? "I do most of my homework in the car when we're driving
to practice. And whatever I have left, I do when I get home," he said. Austin has tremendous energy and can
manage many activities and do them well. But not all children are like this.
"There are some kids who become stressed when they expect themselves to perform at that level,"
said Dr. David Elkind, a professor of child development at Tufts University and author of the book "The Hurried
Child." Chronic stress can have severe consequences for children and adults, according to Dr. Kate Cronan,
medical editor for KidsHealth.org. It can cause people to lose sleep, eat poorly, become irritable and fall
behind at school or work.
Adaptado de: http://www.cnn.com/2006/EDUCATION

28 – Sobre Austin, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)
16)

He is twelve years old.
He is a karate instructor.
Jack Leake is his grandfather.
Besides karate, he has other activities.
He is doing very well in school.

29 – A respeito do texto, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)
16)

"The Hurried Child", written by Dr. Elkind , is a book that deals about sports in general.
Austin does all his homework in the car while going to school.
Some of the consequences of chronic stress are doing badly in school or work and having insomnia.
Dr. David Elkind is a professor and a writer.
According to Dr. Cronan, both children and adults can suffer a lot because of chronic stress.

30 – Na sentença: I do most of my homework in the car when we’re driving to practice…., a palavra most é um
quantificador. Assinale as alternativas em que há o uso de um quantificador.
01)
02)
04)
08)
16)

Although my friends don’t like parties, they will come to mine.
A lot of my friends are coming to my party.
Nearly all my friends like to go to the movies.
My friends haven’t arrived yet.
My friends are working at the cafeteria this month.

OPÇÃO ESPANHOL
TEXTO PARA AS QUESTÕES 28 A 30

Numerosos clientes de ADSL de Telefónica sufren problemas en las conexiones a Internet
Madrid, 15 ago (EFE).- Numerosos clientes de la línea ADSL de Telefónica no pueden conectarse desde
esta mañana a Internet, debido a problemas con los servidores, que están dificultando el acceso a los usuarios
con IP dinámica, un sistema de conexión a la Red que utilizan más de dos millones de clientes de la compañía en
España.
Fuentes de Telefónica consultadas por EFE señalaron que la avería "no es habitual" y afecta a consumidores de todo el país, aunque apuntaron que sus servicios técnicos ya han conseguido que las incidencias empiecen
a remitir. Según la operadora, los problemas comenzaron a detectarse a última hora de la mañana en "algunos
usuarios de IP dinámica que no podían iniciar su sesión" de Internet, pero no en los que ya estaban conectados a
la Red.
De los más de 3,5 millones de clientes del ADSL de Telefónica en España, más de la mitad utiliza el Protocolo de Internet Dinámico (conocido como IP dinámico), que sustituye al antiguo IP estático, que conecta siempre con un número fijo, lo que ofrece menos posibilidades de acceso a Internet. Fuentes de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA) señalaron que han recibido quejas de los clientes de Telefónica desde las 10.30
horas y recordaron que éstos pueden exigir a la compañía compensaciones, en forma de descuentos en los recibos, proporcionales al número de horas en las que no han podido disfrutar del servicio. En este sentido, la Asociación de Internautas recomendó a los usuarios apuntar los horarios en los que no han podido hacer uso de la línea
ADSL para poder reclamar posteriormente a Telefónica.
http://www.efe.es/negocios(14/08/06)

28 – De acordo com informações do texto, assinale o que for correto.
01) La Asociación de internautas ha aconsejado a los usuarios a apuntar los horarios en que no han podido conectarse a
Internet para que después puedan reclamar.
02) Los usuarios no tendrán ninguna recompensa financiera, por el tiempo que llevaron desconectados.
04) Los clientes de ADSL de Telefónica en España no están esparcidos por todo el país.
08) La empresa Telefónica ha empezado a recibir quejas de los clientes después de las 10h00 de la mañana.
16) El texto arriba interesa a la gente que tiene Internet banda ancha.

29 – A respeito dos problemas com a Internet, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)
16)

Esos problemas acontecieron con clientes de todo el Mundo.
El IP dinámico sustituye el antiguo IP estático.
La línea ADSL de la Telefónica consiguió resolver los problemas dentro del plazo estipulado.
Los clientes no han conseguido conectarse, pues había un problema con los servidores.
Los usuarios que ya estaban conectados a la red también tuvieron los mismos problemas.

30 – Ainda de acordo com informações do texto, assinale o que for correto.
01)
02)
04)
08)
16)

pueden (en negrita y subrayado em el primer párrafo) está conjugado en presente del indicativo.
más (en negrita y subrayado en el último párrafo) lleva tilde porque es una conjunción.
El singular del pronombre demonstrativo éstos (en negrita y subrayado en el último párrafo) es este.
El vocablo avería, en el segundo párrafo, tiene el mismo significado que daño.
El pronombre relativo que (en negrita y subrayado en el último párrafo) se refiere al IP estático.

