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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para responder às questões de 01 a 15.

Portas abertas

Na sexta-feira 13, poucas horas depois dos
primeiros tiroteios, ninguém ainda sabia se os
atentados haviam cessado, onde estavam os
terroristas e qual era a soma das vítimas, mas já havia
cartazes nos prédios comunicando: Porte ouverte,
que em português significa “porta aberta”. Os
moradores da capital francesa, sabendo que muitas
ruas estavam sendo fechadas e que não haveria
como turistas e transeuntes voltarem a seus hotéis e
moradias, colocavam-se à disposição para hospedar
desconhecidos naquela noite fatídica.

Diante disso, importa quem é ateu, quem é
católico, quem é muçulmano?

Religião serve para confortar diante da
finitude e para atenuar angústias, culpas e faltas.
Precisam de religião os que não se contentam em
recorrer unicamente à razão e que se sentem menos
inseguros compartilhando seu destino com alguma
entidade superior, ainda que etérea. Muitos precisam
de religião e não há nada de errado em se amparar
nela emocionalmente. Mas o sagrado se apresenta
de várias outras maneiras.

Generosidade é uma atitude laica.
Solidariedade, idem. Boa vontade, amizade,
sensibilidade, ternura, comoção. Nada disso está
relacionado à conversão a uma doutrina. Não
precisamos de líderes, de mártires, de messias para
sermos gente direita. Pais, mães, tios, avós e
professores geralmente dão bons guias no início da
nossa jornada e nem precisam ser santos.

A religião começa a dar defeito quando deixa
de ser um consolo pessoal para ser usada
politicamente – como a história demonstra. Gire o
globo e para onde seu dedo apontar haverá conflitos
religiosos insuflados pelo poder que certos grupos
radicais se outorgam. Conflito: o revés da paz e da
bondade que deveriam ser intrínsecos à vida
espiritual.

Morremos todos os dias por bala perdida,
negligência, delinquência – terror também –, mas
morrer por divergências religiosas nos deixa ainda
mais em choque por sua contradição: o divino nunca
deveria se atrelar à covardia e à brutalidade.

Enfim, porta aberta para aqueles que não
consideram profanos o prazer e a alegria. Porta
aberta para quem reza para o Deus que quiser, sem
tentar subjugar a vida alheia a seus preceitos
particulares. Porta aberta a quem faz o bem, com ou
sem religião. Porta aberta para quem precisa de um
copo d'água, um abraço, um sofá – e não de discurso,
sermão.

As igrejas são, em tese, grandes templos
onde as portas são mantidas abertas para todos. Os

atentados parisienses mostraram que por trás de
cada porta da cidade pode haver outro tipo de igreja,
sem altares, sem confessionários, sem imagens, sem
dogmas. Apenas aquele bom e velho amor ao
próximo em seu conceito mais espontâneo e
simplificado, que se manifesta quando vem
desapegado de crenças sobre-humanas.

MEDEIROS, Martha. . Revista O Globo, 22 de
novembro de 2015.

Portas abertas

No texto, manifesta-se, essencialmente, uma
censura a quem se:

A) aproveita da religião para gerar conflitos
religiosos conduzidos pelo poder que certos
grupos radicais assumem.

B) volat i l iza pelo sagrado e se ampara
emocionalmente nele.

C) sente oprimido pelo exército de fanáticos que
compõe as comunidades religiosas.

D) reveste da paz e da bondade que deveriam ser
intrínsecos à vida espiritual.

E) contenta unicamente com a razão e foge de uma
entidade superior, ainda que etérea.

Questão 01

Considere as seguintes afirmativas:

I. A autora do texto sugere que “porta aberta”
significa generosidade e solidariedade, as quais
são atitudes religiosas, movidas pela busca de
consolo.

II. O divino atrela-se à covardia e à brutalidade,
quando reflete radicalismos, oriundos de
divergências religiosas.

III. A verdadeira igreja é a que se manifesta através
do amor ao outro, mesmo que sem religião.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I e II.
B) II e III.
C) I e III.
D) II.
E) III.

Questão 02
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A alternativa em que a palavra destacada pode ser
substituída corretamente pela que se encontra entre
os parênteses sem alterar o sentido original do texto
é:

A) “ninguém ainda sabia se os atentados haviam
CESSADO.” (introduzido)

B) “colocavam-se à disposição para hospedar
desconhecidos aquela noite FATÍDICA.”
(esperançosa)

C) “Religião serve para confortar diante da finitude e
para ATENUAR angústias, culpas e faltas.”
(mitigar)

D) “com alguma entidade superior, ainda que
ETÉREA” (infinita)

E) “sem tentar subjugar a vida alheia a seus
PRECEITOS particulares.” (preconceitos)

Questão 03

Releia o período: “ninguém ainda sabia SE OS
ATENTADOS HAVIAM CESSADO.” A oração em
destaque:

A) exerce a mesma função de complemento verbal
que um sintagma nominal pode assumir.

B) realça e valoriza o fato de não se saber alguma
coisa.

C) assume papel de adjunto conjuntivo de valor
condicional, assinalando um dos sintagmas
nominais.

D) liga um sintagma nominal a outro que exerce a
mesma função sintática anteriormente expressa.

E) expressa sentido oposto, mas sintaticamente
equivalentes ao da primeira oração.

Questão 06

Considere as sugestões de substituição de
elementos do texto.

1. “ainda” (linha 02) por “portanto”.
2. “mas” ( 04) por “contudo”.
3. “para” ( 10) por “a fim de”.
4. “importa” ( 12) por “importava”.
5. “precisam” ( 19) por “precisem”.

As alterações que mantêm o sentido e a correção do
texto são, apenas:

A) 1 e 3.
B) 2 e 5.
C) 1 e 4.
D) 2 e 3.
E) 2, 3 e 4.

linha
linha

linha
linha

Questão 04

A expressão destacada em “Enfim, PORTA ABERTA
para aqueles que não consideram profanos o prazer
e a alegria.” é um exemplo de um recurso expressivo,
denominado:

A) eufemismo.
B) metáfora.
C) sinestesia.
D) catacrese.
E) pleonasmo.

Questão 05

Sintat icamente, o termo destacado está
corretamente analisado em:

A) “mas já havia cartazes NOS PRÉDIOS.” / adjunto
adnominal.

B) “Muitos precisam DE RELIGIÃO” / objeto direto.

C) “Mas o sagrado se apresenta DE VÁRIAS
OUTRAS MANEIRAS.” / adjunto adverbial.

D) “As igrejas são, em tese, GRANDES TEMPLOS” /
objeto indireto.

E) “Morremos todos os dias POR BALA PERDIDA” /
agente da passiva.

Questão 07

Ao se fazer modificações no 6º parágrafo,
reescrevendo da seguinte forma: “Nós morremos,
todos os dias, por bala perdida, negligência,
delinquência – terror, também – mas, morrer por
divergências religiosas, nos deixa ainda mais em
choque por sua contradição”, foi cometido claro
equívoco de:

A) concordância verbal.
B) mudança do sujeito da primeira oração.
C) colocação pronominal.
D) separação do adjunto adverbial de tempo no

meio da oração.
E) separação inadequada do sujeito “também”.

Questão 08



04
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

No trecho “ENFIM, porta aberta para aqueles que não
consideram profanos o prazer e a alegria. Porta
aberta para quem reza para o Deus que quiser, sem
tentar subjugar a vida alheia a seus preceitos
particulares.”, o elemento destacado assume papel:

A) adversativo.
B) explicativo.
C) condicional.
D) conclusivo.
E) alternativo.

Questão 09

Tendo em vista o enunciado “Os moradores da capital
francesa, sabendo que muitas ruas estavam sendo
fechadas e que não haveria como turistas e
transeuntes voltarem a seus hotéis e moradias,
colocavam-se à disposição para hospedar
desconhecidos naquela noite fatídica.”, analise as
afirmativas a seguir.

I. O segmento NAQUELA NOITE tem valor
temporal.

II. A palavra FECHADAS está no feminino plural,
pois concorda com o verbo a que se refere.

III. A forma verbal HAVERIA é impessoal, dentro do
contexto.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e III.
E) II e III.

Questão 12

A composição destacada em “ninguém ainda sabia
se os atentados HAVIAM CESSADO, onde estavam
os terroristas e qual era a soma das vítima.” é uma
forma verbal que, em sua forma simples, seria
registrada da seguinte forma:

A) cessariam.
B) cessarão.
C) cessavam.
D) cessassem.
E) cessaram.

Questão 10

Reescrevendo apenas o que se destacou no
fragmento “Religião serve para confortar diante da
finitude e para ATENUAR ANGÚSTIAS, CULPAS E
FALTAS.”, colocando o verbo atenuar na voz passiva
analítica e o agente correspondente sem, contudo,
alterar o significado, ter-se-ia:

A) angústias, culpas e faltas serão atenuadas pela
religião.

B) angústias, culpas e faltas são atenuadas pela
religião.

C) angústias, culpas e faltas serão atenuadas pela
finitude.

D) angústias, culpas e faltas seriam atenuadas pela
religião.

E) angústias, culpas e faltas seriam atenuadas pela
finitude.

Questão 11

A opção em que o prefixo do vocábulo apresenta
sentido negativo é:

A) importa.
B) insuflados.
C) intrísecos.
D) subjugar.
E) inseguros.

Questão 13

“Nada disso está relacionado à conversão a uma
doutrina.” A afirmação correta sobre a forma
pronominal dISSO é:

A) contribui de modo considerável para expandir
novos sentidos que serão articulados.

B) somente através do pronome isso é possível
interpretar novos sentidos lexicais.

C) é o tipo mais comum de referência por
procedência, ou seja, refere-se a itens lexicais já
mencionados no discurso.

D) depende da interpretação de uma expressão
presente no contexto discursivo subsequente.

E) estabelece relações com elementos fora do
texto, expresso, no caso, pela capital francesa.

Questão 14
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Observe a classificação da oração destacada nos
itens a seguir.

I. “As igrejas são, em tese, grandes templos ONDE
AS PORTAS SÃO MANTIDAS ABERTAS PARA
TODOS.” / subordinada adjetiva explicativa.

II. “A religião começa a dar defeito QUANDO DEIXA
DE SER UM CONSOLO PESSOAL para ser
usada politicamente” / subordinada adverbial
consecutiva.

III. “colocavam-se à disposição PARA HOSPEDAR
DESCONHECIDOS NAQUELA NOITE
FATÍDICA.” / subordinada adverbial final.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) classificação(ões)
realizada(s) em:

A) III.
B) II.
C) I.
D) I e III.
E) I e II.

Questão 15

Ao longo do ano de 2015, o nome do secretário de
educação do estado do Espírito Santo é:

A) Rodrigo Júdice.
B) Haroldo Rocha.
C) Paulo Hartung.
D) César Colnago.
E) Paulo Roberto Ferreira.

Questão 18

ATUALIDADES

O prêmio Nobel da Paz, concedido desde o início do
século XX, premia pessoas, grupos ou instituições
por importantes serviços à construção de uma
sociedade mais justa e pacífica. Em 2015, o prêmio
Nobel da Paz foi concedido ao(à):

A) Papa Francisco.
B) Angela Merkel.
C) Malala Yousafzai e Barack Obama.
D) Quarteto de Diálogo Nacional da Tunísia.
E) Comissão da ONU para os direitos humanos.

Questão 16

No mês de novembro de 2015 ocorreu, o que é
considerado, um dos maiores acidentes ambientais
do mundo. Ocorrido a partir do rompimento de
barragens da mineradora Samarco, a enxurrada de
lama com dejetos químicos promoveu um desastre
que atingiu quilômetros de extensão. A primeira área
que foi atingida pela enxurrada localiza-se no
município de:

A) Mariana.
B) Colatina.
C) Linhares.
D) Ouro Preto.
E) São João Del Rey.

Questão 17

A grande maioria da energia elétrica produzida no
Brasil é proveniente de usinas hidrelétricas. Todavia,
existem projetos para diversificar as fontes de
energia no Brasil, como é o caso da construção de
usinas termonucleares. No momento, está sendo
construída mais uma usina termonuclear no Brasil,
localizada no município de Angra dos Reis (RJ). Essa
usina, que está sendo construída, é denominada de
Angra:

A) Três.
B) Cinco.
C) Oito.
D) Dez.
E) Quinze.

Questão 19

Apesar de, por vezes, causar grande polêmica, os
temas das redações nas provas do ENEM (Exame
Nacional do Ensino Médio) buscam uma sintonia
entre as discussões das salas de aula com a
realidade social do mundo e do Brasil. Entre as
alternativas a seguir, assinale a que foi o tema da
redação do ENEM no ano de 2015.

A) A atuação do governo brasileiro na ajuda aos
refugiados haitianos.

B) O avanço, em adolescentes, das doenças
sexualmente transmitidas.

C) A proibição para publicação de biografias não
autorizadas por artistas.

D) O descaso dos governos brasileiros com o
avanço do aquecimento global.

E) A persistência da violência contra a mulher na
sociedade brasileira.

Questão 20
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O ano de 2015 vem sendo marcado por um amplo
debate sobre os rumos dos países para sair da crise
econômica bem como da crise política. No âmbito
econômico, o ano foi marcado pela seguinte
promoção do governo:

A) aumento dos gastos públicos no setor cultural.
B) diminuição da taxa básica de juros (SELIC).
C) hipervalorização do real frente ao euro.
D) negociações para recriação de novos impostos.
E) recuo nas exportações de todos os produtos

agrícolas.

Questão 21

O Plano Nacional da Educação (PNE) determina
diretrizes, metas e estratégias para a política
educacional ao longo de um período predeterminado.
Esse período é:

A) 2012 – 2020.
B) 2013 – 2030.
C) 2014 – 2024.
D) 2015 – 2035.
E) 2016 – 2040.

Questão 24

Um dos debates internacionais mais intensos do
último ano é em relação aos atos terroristas que vêm
crescendo de forma alarmante. Um avião russo caiu
com mais de 200 pessoas, no dia 31 de outubro,
devido à explosão de uma bomba, segundo
informações preliminares. A queda do avião russo
ocorreu no seguinte país:

A) Egito.
B) Suécia.
C) Grécia.
D) Dinamarca.
E) Afeganistão.

Questão 22

Um dos problemas comuns à comunidade, estado e
país é a questão do lixo. Infelizmente, ainda perdura,
no país, um sistemático processo de descarte
indevido do lixo na natureza. Entre os produtos a
seguir, assinale o que demora mais tempo para se
decompor quando descartado na natureza.

A) Lata de aço
B) Papel de caderno
C) Vidro
D) Fralda biodegradável
E) Casca de laranja

Questão 23

O setor agropecuário vem nas últimas décadas
utilizando uma série de inovações técnicas. Nos
últimos anos, a tecnologia promove diversas
maneiras de tornar a produção mais eficiente. Entre
as tecnologias a seguir, assinale a que vem sendo
usada com mais frequência no setor agropecuário,
tanto em países desenvolvidos como no Brasil.

A) Orkut
B) Snapchat
C) Dial-up modem
D) Pagers
E) Drones

Questão 25

INFORMÁTICA BÁSICA

No Microsoft Internet Explorer, o recurso que permite
manter diversos sites abertos simultaneamente em
uma mesma janela do Windows é:

A) Links.
B) Feeds.
C) Adicionar a Favoritos.
D) Janela.
E) Guia.

Questão 26

No Microsoft Office Outlook, é correto afirmar que:

A) mensagens enviadas são armazenadas na pasta
Enviados.

B) o ícone agrupa mensagens de um mesmo
assunto.

C) o sistema de antivírus não é capaz de identificar
arquivos anexos contaminados.

D) a mensagem apagada é armazenada na pasta
Lixo Eletrônico.

E) sistemas antispam somente podem ser aplicados
em mensagens enviadas por endereços
eletrônicos que constem do Catálogo de
Endereços.

Questão 27
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Sobre o Microsoft Office Word, é correto afirmar que:

A) o ícone define a cor da fonte.

B) a função Copiar remove do texto a área
selecionada.

C) o ícone mostra as marcas de parágrafo.

D) a combinação de teclas CTRL + Z aplica o zoom
sobre o documento.

E) ao pressionar a tecla DEL sobre uma tabela,
todas as linhas são removidas.

Questão 28

A extensão de um arquivo criado com o Microsoft
Office Powerpoint é:

A) ppt
B) xls
C) pow
D) doc
E) txt

Questão 31

No ambiente Windows Explorer, a função que remove
o arquivo da pasta de origem na transferência de
arquivos é:

A) Enviar para.
B) Recortar.
C) Copiar.
D) Colar.
E) Compartilhar com.

Questão 29

No Microsoft Office Word, para alterar o espaçamento
de linha e parágrafo, utiliza-se o ícone:

A)

B)

C)

D)

E)

Questão 30

Sobre a expressão =SOMA(B2:B5), é correto afirmar
que B2:B5 representa:

A) as células de uma tabela chamada SOMA.
B) o intervalo de páginas a serem impressos do

documento SOMA.
C) o intervalo de dados a serem gravados em um

processo de backup incremental.
D) um intervalo de dados da função SOMAdo Excel.
E) uma função do Windows Explorer.

Questão 32

O recurso do Windows que permite interromper um
programa que não está respondendo é:

A) Painel de Controle.
B) Gerenciador de Tarefas.
C) Tecla Del na Área de Trabalho.
D) Agendador de Tarefas.
E) Windows Explorer.

Questão 33

Para controlar e impedir a entrada e saída de dados
de sua rede para internet, o dispositivo de rede
recomendado é:

A) Google Chrome
B) Cloud Storage
C) Antivirus
D) Spyware
E) Firewall

Questão 34

A condição para armazenamento de dados nas
nuvens a partir de um computador é possuir:

A) unidades físicas de armazenamento, como USB.
B) serviços de armazenamento instalado.
C) programas de armazenamento instalado.
D) acesso à internet.
E) sites de busca.

Questão 35
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Sobre Vygotsky e Piaget, leia as afirmações.

I. Há muitos pontos em comum entre eles, a
começar pela linha cognitivista, construtivista-
interacionista que se encontra na base teórica
dos trabalhos de ambos.

II. Ambos postulam a importância da relação entre
indivíduo e ambiente na construção dos
processos psicológicos.

III. Apenas Vygotsky afirma que o mais importante é
superar os unilateralismos na análise da relação
sujeito-objeto, sem necessidade de se buscar as
especificidades dessa relação quando sujeito e
objeto são históricos.

Está correto apenas o que se afirma em:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e II.
E) II e III.

Questão 36

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Um professor que age na dimensão da
Aprendizagem Significativa Crítica:

A) assume a formação de um aluno que vá
subverter a ordem da sociedade que aí está
como papel da escola.

B) desenvolve um processo educativo com
centralidade no currículo.

C) entende a Linguagem como código, distanciado
do discurso socialmente contextualizado.

D) entende ensino-aprendizagem como processo
fechado de negociação de sentido.

E) sabe que razão para aprender (ideologias) é
fundamental processo informativo.

Questão 37

Sobre o projeto político-pedagógico de uma escola é
correto afirmar que:

A) mostra a visão micro do que a instituição escola
pretende ou idealiza fazer, seus objetivos, metas
e estratégias permanentes, tanto no que se
refere às suas atividades pedagógicas, como às
funções administrativas.

B) é antes de tudo um instrumento ideológico,
político, que visa sobretudo, a gestão dos
resultados de aprendizagem, através da
projeção, da organização, e acompanhamento
de todo o universo escolar.

C) deve ser de responsabilidade exclusiva da
direção escolar elaborá-lo, executá-lo e avaliá-lo.

D) centraliza a gestão educacional, fortalece a
autonomia da escola e garante a participação da
sociedade na gestão.

E) busca criar um clima escolar que priorize os
alunos com maior potencial, o cotidiano escolar
na cidadania e em prol dela, além da alta
expectativa na aprendizagem dos alunos.

Questão 38

Cabe frisar que a escola tem sido, por excelência,
espaço de homogeneização de prát icas
pedagógicas. As políticas educacionais na ânsia pela
expansão da escolaridade universal colocaram a
instituição escola frente ao dilema de estar,
naturalmente, diante da diversidade de sujeitos e
grupos e ter que restringir as individualidades, para
poder promover a acessibilidade e permanência cada
vez mais crescente, desses sujeitos e grupos.
Contudo, ao mesmo tempo em que não há como a
escola atender a todas as individualidades, ela não
deve restringir a consideração das particularidades
de sujeitos e grupos, assim “o problema é de
equilíbrio: mais ou menos uniformidade e comunhão
para alguns objetivos, mais ou menos contemplação
possível da individualidade em outros”

Pode-se afirmar corretamente que o fragmento:

A) aponta o risco que se pode incorrer quando a
inclusão é ilimitada.

B) defende a ideia de que a inclusão é mero ato de
solidariedade e tolerância.

C) mostra a impossibilidade de simplificar a questão
da inclusão da diversidade dentro da escola, no
contexto do capitalismo.

D) define a inclusão como ampliação da
presença/ausência de aparatos de ordem
técnica que flexibilizam a educação .

E) enfatiza a ideia de que “todas” as crianças,
independente da manifestação e do grau da
deficiência, devem estar juntas na escola.

(SACRISTÁN, 2002, p. 18).

Questão 39
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Read the text below and answer the questions that
follow.

Text 1:

Dam collapse in Brazil destroys towns and turns
river into muddy wasteland

On Thursday, November 5th, two dams holding
millions of cubic meters of mining waste gave way –
launching one of the worst environmental disasters in
the Brazilian history.

Over 25,000 Olympic swimming pools worth of mud –
contaminated with arsenic, lead, chromium and a
variety of other heavy metals – quickly overtook the
nearby mining community of Mariana in Minas Gerais
state. At least seventeen people were killed.
Hundreds more have been displaced by the wall of
sludge released in the dam collapse.

The mud surged through rural communities and into
the Rio Doce, the major river in southeast Brazil.
Since November 5th, it has been slowly working its
way downstream — contaminating the drinking water
of hundreds of thousands of people and turning
protected forest and habitat into a desert of mud. The
tragedy will continue to spread over 500 kilometers as
contaminants from the sludge make their way towards

Ana l i se as a f i rma t i vas a segu i r sob re
interdisciplinaridade.

I. Em uma dimensão interdisciplinar, um conceito
novo ou velho que aparece adquire apenas o
encantamento do novo ou o obsoleto do velho.
Para que ele ganhe significado e força precisa ser
estudado no exercício de suas possibilidades.

II. Ao viver interdisciplinarmente as proposições
paradigmáticas o professor perde a capacidade
de identificar a origem de suas matrizes
pedagógicas e analisar o grau de consistência
das mesmas.

III. A interdisciplinaridade é apresentada como
forma de romper com a fragmentação e
linearidade na produção e socialização do
conhecimento.

Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s):

A) I.
B) II.
C) I e II.
D) I e III.
E) II e III.

Questão 40 the Atlantic coast, eventually endangering the
Abrolhos National Marine Park.

Since the disaster, Greenpeace Brazil has been
working alongside local organizations to monitor the
damage and demand a complete and independent
investigation over the disaster's cause, as well the
immediate financial compensation to the victims so
they can try to put their lives back together.

The mining company in charge of the dam, Samarco
(controlled by Vale and Anglo-Australian BHP
Billiton), has acted irresponsibly in the face of this
tragedy. There was no contingency plan for a situation
like this, and at-risk communities were never prepared
for a disaster of this magnitude. So far these
companies have been fined one billion Brazilian reais
(US$ 261 million), but this doesn't begin to cover the
costs of the disaster.

Over the last few days, Greenpeace Brazil has been
documenting and investigating the path of destruction
caused by the Samarco dam rupture: listening to
people's stories and documenting the devastation.
You can see more from this expedition here. And
Greenpeace teams will continue to monitor and
document as the mud's contaminants make their way
to the ocean.

Thousands of lives are being radically affected –
fishermen, ranchers, city-dwellers and the Krenak
indigenous people. The environment between Minas
Gerais and Espírito Santo states suffers
immeasurably. There is no time to lose in supporting
the victims, investigating and punishing those
responsible for this tragedy and in minimizing the
effects on the environment.

Bruno Weis is the Communications Coordinator of Greenpeace
Brazil.

Taken from: www.greenpeace.org/international/en/news

Blogpost by Bruno Weis - 17 November, 2015 at 19:53
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The adverb EVENTUALLY in “eventual ly
endangering the Abrolhos National Marine Park”
(third paragraph) means:

A) finally.
B) almost.
C) virtually.
D) alternatively.
E) occasionally.

Questão 43

Choose the correct statement, according to the text.

A) Over 25,000 Olympic swimming pools have been
contaminated with a variety of heavy metals.

B) Seventeen people have been displaced by the
sludge which was released in the dam collapse.

C) Hundreds of thousands of people have been
turning protected forest and habitat into a desert
of mud.

D) On November 5th two dams in the state of Minas
Gerais ruptured and released millions of cubic
meters of mining waste.

E) Since November 5th hundreds of thousands of
people have been killed in the mining community
of Mariana due to the dam collapse.

The word SLUDGE in “Hundreds more have been
displaced by the wall of sludge released in the dam
collapse” (second paragraph) refers to:

A) polluted water.
B) the destruction of people's houses.
C) the thick mud.
D) the mining company.
E) a variety of heavy metals such as arsenic, lead

and chromium.

Questão 41

Questão 42

The pronoun IT in “it has been slowly working its way
downstream” (third paragraph) refers in the text to:

A) the dam collapse.
B) the drinking water of hundreds of thousands of

people.
C) the Rio Doce, the major river in southeast Brazil.
D) the mud that surged through rural communities

and into the Rio Doce.
E) the protected forest and habitat.

Questão 44

The pronoun THEY in “so they can try to put their
lives back together” (fourth paragraph) refers in the
text to:

A) the Greenpeace Brazil organization.
B) local organizations in the Minas Gerais state.
C) the great damage caused by the Samarco dam

rupture.
D) the owners of the mining company in charge of

the dams.
E) the victims of the destruction caused by the

Samarco dam rupture.

Questão 45

The adjective INDIGENOUS in “fishermen, ranchers,
city-dwellers and the Krenak indigenous people”
refers in the text to:

A) the indians who live in the forest.
B) the victims of the environmental disaster.
C) the native people who have always lived in the

place.
D) the immigrants who came to live in the area.
E) those who are responsible for the tragedy.

Questão 46

The sentence: “The sludge released in the dam
collapse has killed at least seventeen people” could
be rewritten, in the passive voice, as:

A) The sludge was released in the dam collapse and
has killed at least seventenn people.

B) The sludge released in the dam collapse has
been killed at least seventeen people.

C) At least seventeen people were killed by the
sludge released in the dam collapse.

D) At least seventeen people had been killed by the
sludge released in the dam collapse.

E) At least seventeen people have been killed by the
sludge released in the dam collapse.

Questão 47
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Choose the correct question tag.

A) Greenpeace Brazil has been working alongside
local organizations, doesn't it?

B) Greenpeace teams will continue to monitor and
document the damage, won't they?

C) Greenpeace Brazil has been monitoring the
damage caused by the sludge released by the
dam collapse, didn't it?

D) Greenpeace Brazil has been documenting and
investigating the path of destruction, does it?

E) Thousands of lives are being radically affected,
don't they?

Questão 48

Choose the word that completes the sentence below
correctly.

“The text is about the great ______________
damage caused by the Samarco dam rupture.”

A) environment
B) environmental
C) environments
D) environmentals
E) environmentalist

Questão 49

There are several methods of teaching English to
students who are learning the language for the first
time, each with their own unique pros and cons.
Depending on the teaching situation, setting, and
resources available, any one of these English
teaching methods could be right for you and your
students.

Choose the incorrect statement about the English
only method.

A) The English only method is one of the most direct
approaches to teaching the language.

B) For this method, neither the teacher nor the
student should speak their native tongue at all
during instruction. All instruction should be done
in English only.

C) This method works best for situations where the
instructor does not speak the native language of
the students they're instructing.

D) It is also an ideal method for situations where
there is a diverse set of students who don't share
the same native language, all trying to learn
English.

E) This method can only work if the instructor speaks
the first language of the students in addition to
English, because much of it is based on the
teacher's ability to translate.

Questão 50




