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BIOLOGIA
01. URCA/2017.2  Com raras exceções a regra, a energia entra nas cadeias alimentares da
vida no nosso planeta a partir de uma substância que repassa essa energia para outros
sistemas moléculas. Essa molécula é:
A) RNA, um polissacarídio;
B) DNA, um ácido desoxirribonucleico;
C) Clorofila, uma porfirina;
D) RNA, uma proteína;
E) Clorofila, uma proteína.
02. URCA/2017.2  Qual a probabilidade de um casal heterozigoto para uma herança
condicionada por um par de genes autossômicos terem um descendente homozigoto?
A) 0%
B) 25%
C) 50%
D) 75%
E) 100%
03. Na antiguidade, pensadores e pesquisadores discutiam o aparecimento e produção de
vermes, larvas de insetos, ratos, piolhos e germes em algumas condições especiais. Essa
disputa filosófica e científica formou duas correntes de pesquisadores: os Biogenistas e
os Abiogenistas. Atualmente a teoria da biogênese (uma vida é originária de outra vida) é
a única aceita pelo meio científico. Assinale a alternativa que tem apenas nomes de
pesquisadores que defenderam a teoria da biogênese.
A) Needhan e Spallanzani
B) Redi e Pasteur
C) Aristóteles e Descartes
D) Santo Agostinho e Newton
E) Needhan e Spallanzani
04. URCA/2017.2  Na figura da célula abaixo, a estrutura com uma interrogação é encontrada
em bactérias e são extensas invaginações da membrana citoplasmática, em forma de
vesículas, lamelas ou túbulos. Essa estrutura é:
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A)
B)
C)
D)
E)

Vesícula vitelínica;
Vesícula citoplasmática;
Complexo de Golgi;
Mesossomo;
Retículo endoplasmático.

05. URCA/2017.2  As células eucariontes são caracterizadas por conjuntos membranosos
denominados organelas citoplasmáticas. Esses sistemas possuem funções específicas
fundamentais para o funcionamento celular. O conjunto de sistemas membranosos
tubulares que muitas vezes, ocorre por quase todo o citoplasma, com função de
transporte intracelular e em algumas porções, produção de lipídios é denominado:
A) Lisossomo;
B) Citossomo;
C) Cromossomo;
D) Complexo de Golgi;
E) Retículo endoplasmático.
06. URCA/2017.2  O lixo é um dos problemas ambientais mais preocupantes no mundo atual.
Porém, muitas pessoas dentro dos centros urbanos vivem do lixo. Sobre essa questão,
assinale a opção CORRETA.
A) A produção de lixo cresce na razão inversa do poder aquisitivo das populações. Isso ocorre
porque pessoas com poder aquisitivo mais alto adotam posturas mais conscientes em relação ao
destino de lixo;
B) A participação do lixo orgânico em relação ao total de lixo produzido é menor nos bairros de
baixo poder aquisitivo e maior nos bairros de classe média alta. Isso decorre das diferenças na
qualidade de nutrição entre os estratos populacionais;
C) O Brasil figura entre os países do mundo que mais reciclam latas de alumínio e papelão. Esse
resultado decorre da conscientização da população e da implantação de programas de coleta de
lixo seletiva nas principais cidades brasileiras;
D) O lixo representa uma fonte de trabalho e renda para uma população cada vez mais numerosa,
sobretudo nos grandes centros urbanos do Brasil. Assim, muitas pessoas retiram do lixo coletado
nas ruas e nos lixões a principal fonte de sua sobrevivência;
E) O lixo produzido nas cidades brasileiras tem um destino apropriado. Verificase que, na grande
maioria dos casos, ele é depositado em aterros sanitários tecnicamente adequados ou é
incinerado.
07. URCA/2017.2  A febre amarela voltou as áreas urbanas do Brasil. Essa doença não ocorria
nessas áreas desde 1942. Assinale a alternativa que traz vetores dessa doença:
A) Aedis aegypti e Sabethes sp;
B) Sabethes sp. Culex sp;
C) Haemagogus sp. e Culex sp;
D) Phlebotomus sp. e Culex quinquefasciatus;
E) Anopheles maculipennis e Aedis aegypti.
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08. URCA/2017.2  O fato de alguns insetos se locomoverem sobre a superfície da água e
algumas espécies de plantas crescerem por cima da superfície da água é também uma
das propriedade que deixa as células individualizadas e coesas. Essa propriedade físico
química da água é denominada:
A) Densidade;
B) Tensão superficial;
C) Capacidade térmica;
D) Temperatura de fusão;
E) Alto poder de dissolução.
09. URCA/2017.2  Os lipídios são substâncias caracterizadas por baixa capacidade de
dissolução em água. Marque a alternativa INCORRETA sobre a importância dos lipídios
para os seres vivos.
A) São catalizadores biológicos;
B) Impermeabilizam superfícies para evitar desidratação;
C) É um componente da membrana plasmática;
D) São percussores dos hormônios;
E) Funcionam como reserva energética.
10. URCA/2017.2  Os animais da tirinha abaixo (rato e cobra), na prática, não vivem tão
harmonicamente. Em uma teia alimentar que espécies desses grupos estejam presentes,
ratos e cobras são:
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A)
B)
C)
D)
E)

Rato é um decompositor;
Cobra é um herbívoro;
Cobras estão em níveis acima dos ratos na pirâmide de massa;
Populações de ratos são menores que as de cobras;
As cobras são onívoras.

11. URCA/2017.2  JeanBaptiste Lamarck foi pioneiro no estudo da evolução das espécies. Foi
o primeiro pesquisador a afirmar que as espécies evoluíam ao longo do tempo, sendo o
meio o fator primordial da influência evolutiva. Apesar da base da teoria proposta por esse
naturalista não ser aceita atualmente pelo meio científico ele foi o precursor da teoria
melhor fundamentada por Darwin. Marque a alternativa que indica os dois pontos
principais da Teoria que ficou conhecida por lamarckismo:
A) Seleção natural e mutação;
B) Lei do uso e desuso e seleção natural;
C) Lei do uso e desuso e lei da necessidade;
D) Lei da herança dos caracteres adquiridos e lei do uso e desuso;
E) Seleção natural e lei da herança dos caracteres adquiridos.
12. URCA/2017.2  Analise a descrição abaixo: "Grupo de plantas de pequeno porte,
encontradas em locais úmidos e sombreados, que crescem no solo ou sobre os troncos
das árvores. Há poucas espécies dulcícolas e nenhuma marinha. Este grupo de plantas
apresenta rizóides e não possui vasos condutores". Após a análise do texto, assinale a
alternativa que apresenta o nome do grupo das plantas com as características
apresentadas.
A) Pteridófitas;
B) Angiospermas;
C) Gimnospermas;
D) Dicotiledôneas;
E) Briófitas.
13. URCA/2017.2  As angiospermas possuem as estruturas reprodutivas mais complexas e
eficientes do Reino vegetal. Uma flor completa possui estruturas masculinas e femininas
reunidas. Qual a denominação botânica da estrutura apontada com uma interrogação na
figura abaixo?
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A)
B)
C)
D)
E)

Perianto;
Estigma;
Antera;
Pedúnculo;
Filete.

14. URCA/2017.2  De uma maneira geral, as glândulas são classificadas em dois tipos
básicos: Endócrinas e exócrinas. Essas últimas são caracterizadas por:
A) Liberar suas secreções diretamente na corrente sanguínea;
B) Liberar suas secreções por meio de ductos para o interior dos vasos sanguíneos;
C) Liberar hormônio;
D) Liberar substâncias percussoras componentes dos hormônios;
E) Liberar secreções para fora do corpo ou para o interior de cavidades de órgãos.
15. URCA/2017.2  Observe atentamente a descrição a seguir: Monóico, com clitelo, moela,
nefrídeos, cerdas, circulação fechada e respiração cutânea. Você diria que esse animal é...
responda corretamente.
A) Um peripatus;
B) Uma planária;
C) Uma barata;
D) Uma minhoca;
E) Uma lombriga.
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GEOGRAFIA
16. URCA/2017.2  A notícia abaixo, deixou todo o Cariri triste!

Rosiane era compositora, cantora, musicista, pesquisadora, doutora em Arqueologia, tendo concluído o
seu doutorado em Arqueologia na Universidade Coimbra. A universidade que é uma das mais antigas
do mundo criou uma comenda em homenagem a caririense que pesquisava as raízes do homem
sertanejo. Na maior parte da vida ajudou na construção do futuro de centenas de crianças e
adolescentes.

A)
B)
C)
D)
E)

Para a região do Cariri, ela está imortalizada na existência de uma obra muito importante para
preservação da cultura e da arte do Ceará. Sua vida está materializada na existência do(a):
Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri, na cidade de Santana do Cariri;
Fundação Casa Grande Memorial do Homem Kariri na cidade de Nova Olinda;
Fundação Museu do Homem Americano, na cidade de São Raimundo Nonato;
Museu Histórico José Alves de Figueiredo Filho, na cidade de Crato;
Memorial Padre Cícero na cidade de Juazeiro do Norte.

17. URCA/2017.2  No dia 04 de abril de 2017, portanto, 15 dias antes da data que se comemora
no Brasil o Dia do Índio, o Deputado Jair Bolsonaro em palestra no Clube Hebraico na
Zona Sul do Rio de janeiro faz a seguinte fala: “Não vai ter um centímetro demarcado para
reserva indígena ou para quilombola.”
A fala do parlamentar foi entendida para muitos como preconceituosa. Identifique nas
assertivas abaixo, fatores que expliquem porque não devemos assumir atitudes
preconceituosas ou de indiferença em relação as comunidades indígenas.
A) Sofrem, historicamente, o extermínio impiedoso de suas comunidades, que sepulta não somente
sua gente como também conhecimentos culturais e ambientais importantes;
B) Os grupos indígenas vivem, ainda hoje, na sua formação original, sem influência da cultura
ocidental, por isso devemos respeitálos;
C) Os índios foram bons selvagens e fortes colaboradores da colonização brasileira;
D) A cultura indígena é uma “não cultura” por não se adequar aos valores ocidentais
contemporâneos, por isso devemos preservála;
E) São de fato culturas inferiores, pois foram os primeiros a habitarem o Brasil, e não evoluíram
tecnologicamente.
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18. URCA/2017.2  Sobre a Geopolítica do mundo atual é correto afirmarmos.
1) Estados Unidos e União Soviética alimentaram tensões internas entre o Norte e o Sul da então
unificada Coreia, levando à eclosão da Guerra das Coreias em 1950.
2) O conflito na Síria surgiu junto aos movimentos da Primavera Árabe na Palestina e em Israel. A
reação violenta do governo, aos protestos populares, resultou em aumento das tensões. Os
rebeldes, em sua maioria muçulmanos sunitas, sofrem forte repressão de Bashar AlAssad que
pertence à minoria xiita.
3) No início dos anos 1980, o governo chinês criou as Zonas Econômicas Especiais, cujo objetivo
era atrair pequenos proprietários rurais para se tornarem empresários industriais com apoio
estatal.
4) Após os atentados de 11 de Setembro de 2001, o governo dos Estados Unidos da América
aprovou uma série de medidas com o objetivo de proteger os cidadãos estadunidenses da
ameaça representada pelo terrorismo internacional.

A)
B)
C)
D)
E)

São corretas APENAS:
2 e 3;
1, 3 e 4;
3 e 4;
1 e 3;
1, e 4.

19. URCA/2017.2  Em 31 de Março de 2013, o golpe militar de 1964 completou 53 anos, mas
ainda está recente na memória de muitos brasileiros. O período da ditadura militar no
Brasil compreende os anos de 1964 a 1985, e foi um período marcado principalmente pela
repressão, tortura e censura dos meios de comunicação. Analise as alternativas abaixo e
identifique a INCORRETA.
A) Após o golpe militar, se iniciaram as perseguições políticas aos que apoiavam João Goulart. As
perseguições mais marcantes foram a queima do prédio da União Nacional dos Estudantes, no
Rio de Janeiro, que havia sido finalizado no dia anterior, a destruição dos materiais do jornal
Zero Hora, ataques a centrais sindicais e a invasão à Universidade de Brasília;
B) O chamado "milagre brasileiro" estendeuse de 1969 a 1973, não aumentou a capacidade de
arrecadar tributos e beneficiou sobretudo as camadas baixas da população;
C) Durante o governo militar, mais de 280 pessoas foram mortas, muitas destas sob tortura. Mais de
cem desapareceram, segundo números reconhecidos oficialmente. Mas ninguém acusado de
torturar presos políticos durante a ditadura militar chegou a ser punido;
D) A tortura foi comum na época do Governo dos Militares no Brasil. O PaudeArara, por
exemplo consistia numa barra de ferro que era atravessada entre os punhos amarrados e a
dobra do joelho, sendo o conjunto colocado entre duas mesas, ficando o corpo do torturado
pendurado a cerca de 20 ou 30 centímetros do solo. Este método quase nunca era utilizado
isoladamente, seus complementos normais eram eletrochoques, a palmatória e o afogamento;
E) O movimento pelas "Diretas Já", que levou milhões de brasileiros às ruas, reivindicava o fim da
ditadura militar, por meio de eleições para a Presidência da República.

PROVA II: Biologia, Geografia, Língua Portuguesa/Literaturas, ESPANHOL e Redação – 25/06/2017
7

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI  URCA
Processo Seletivo Unificado 2017.2

20. URCA/2017.2  Analise o recorte jornalístico.

Notícia como essa, infelizmente são comuns no campo, e está relacionada diretamente
com as questões agrárias no Brasil. Com base nos seus conhecimentos da realidade do
campo no Brasil, identifique abaixo a assertiva que traz fatores que podem ser
responsabilizados por estes acontecimentos na zona rural brasileira.
A)
B)
C)
D)
E)

O êxodo rural, a Reforma Agrária e a mecanização do Campo;
O grande número de minifúndios e a ausência de tecnologia no agronegócio;
Concentração fundiária, impunidade e a expansão da fronteira agrícola;
A impunidade, a arbitrariedade dos posseiros e a ausência de financiamentos para o
latifundiários;
A impunidade, o agronegócio, a biotecnologia e o Movimento dos Trabalhadores Rurais.

21. URCA/2017.2  O professor Emerson Ribeiro do Departamento de Geociências do Curso de
Geografia da Universidade Regional do Cariri, em seu “Livro Arte e Criatividade em
Geografia: Práticas Pedagógicas em Instalações Geográficas”, passa uma mensagem da
importância do papel dos professores e a relevância da Geografia no contexto da
formação cidadã. Quando o autor enfatiza a formação cidadã o mesmo se enquadra na:
A) Escola sem Partido, que preza pelo fim da politicagem nas escolas públicas e privadas,
eliminando assim a alienação escolar;
B) Escola sem Mordaça, pois quando valoriza o papel do professor na formação cidadã do
educando, está valorizando o compromisso à liberdade e a autonomia que o professor deve ter
em sala de aula;
C) Escola sem Censura, pois ao pensar a formação cidadã do aluno sem a intervenção do professor
o aluno terá mais liberdade de escolhas na vida;
D) Escola Laica, onde a religião é matéria de ensino e coadjuvante de outras matérias. Pois ser
cidadão sem formação Religiosa é impossível;
E) Escola Nova, onde após a lei de reforma do ensino médio, fortaleceu as ciências sociais na
formação dos jovens educandos, garantindo assim uma formação cidadã.
22. URCA/2017.2  Urbanização é o aumento proporcional da população urbana em relação à
população rural. Segundo esse conceito, só ocorre urbanização quando o crescimento da
população urbana é superior ao crescimento da população rural. A partir da década de
1950, o processo de urbanização no Brasil tornouse cada vez mais acelerado. Isso se
deve sobretudo:
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A)

B)

C)

D)

E)

A intensificação do processo de industrialização brasileiro ocorrido a partir de 1956, sendo esta a
principal consequência entre uma série de outras da "política desenvolvimentista" do governo
Juscelino Kubitschek;
A intensificação do processo de industrialização brasileiro ocorrido a partir de 1956, sendo esta a
principal consequência entre uma série de outras da "política desenvolvimentista" do governo de
Getúlio Vargas;
A intensificação do processo de industrialização brasileiro ocorrido a partir de 1964, sendo esta a
principal consequência entre uma série de outras da "política desenvolvimentista" do governo de
João Goulart;
A intensificação do processo de industrialização brasileiro ocorrido a partir de 1970, sendo esta a
principal consequência entre uma série de outras da "política desenvolvimentista" do governo
dos Militares;
A intensificação do processo de industrialização brasileiro ocorrido a partir de 1988, sendo esta a
principal consequência entre uma série de outras da "política desenvolvimentista" do governo de
Tancredo Neves.

23. URCA/2017.2  Ao longo da evolução da humanidade, várias teorias são criadas para
explicar fenômenos naturais, e não têm sido diferente quando se estuda a dinâmica
sociodemográfica, pois várias teorias têm procurado explicar a relação existente entre
crescimento populacional e desenvolvimento econômico. Identifique abaixo a assertiva
que se enquadra a Teoria Reformista:
A) O controle da natalidade deve ser efetivada pelo Estado, no sentido de impedir o rápido
crescimento demográfico e o surgimento de áreas superpovoadas com altos índices de pobreza,
como os que ocorrem no nordeste brasileiro;
B) A existência de Países Subdesenvolvidos é resultado do acelerado crescimento demográfico;
C) O estado de miséria e pobreza são responsáveis pelo crescimento da população, sendo
necessárias mudanças socioeconômicas que permitam a distribuição de renda e o acesso à
educação, à saúde e ao mercado de trabalho;
D) O acelerado crescimento demográfico trará consequências graves sobre os ecossistemas
tropicais e equatoriais, sendo necessário o controle da natalidade como forma de garantir a
conservação do patrimônio ambiental;
E) A miséria e a pobreza são consequências do crescimento da população, sendo necessárias
mudanças que permitam o acesso à saúde e ao tratamento abortivo.
24. URCA/2017.2  Umberto Eco (19322016) é uma das personalidades que melhor poderiam
definir esse regime, pois nele se combinaram a experiência própria, a erudição e a lucidez
analítica. Com base nas características abaixo, identifique o regime político o qual
Umberto Eco definiu.
1. Culto da tradição, dos saberes arcaicos.
2. Rechaço do modernismo. O Iluminismo, a idade da Razão, são vistos como o princípio da
depravação moderna.
3. Culto da ação pela ação. Pensar é uma forma de castração. Por isso a cultura é suspeita, à
medida em que é identificada com atitudes críticas.
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4.

Rechaço do pensamento crítico. O espírito crítico opera distinções e distinguir é sinal de

5.

modernidade.
Medo ao diferente, racista por definição.

6.

Apelo às classes médias frustradas.

7.

Nacionalismo e xenofobia.

8.

Elitismo, desprezo pelos fracos.

9.

Transferência da vontade de poder a questões sexuais. Machismo, ódio ao sexo não
conformista, como a homossexualidade.
Em qual regime abaixo as características se encaixam perfeitamente segundo Humberto
Eco?

A)

Comunismo;

B)

Capitalismo;

C

Socialismo;

D)

Fascismo;

E)

Feudalismo.

25. URCA/2017.2  No seu “Livro, ÁGUAS PARA QUE(M): Grandes obras hídricas e conflitos
territoriais no Ceará”, o Professor Anderson Camargo Rodrigues Brito, nos presenteia
com uma obra que aborda de uma forma crítica a forma de uso e a reprodução das Águas.
Discute também, a construção de grandes obras de engenharia hidráulica e os conflitos
territoriais. O mesmo fez uma abordagem muito boa sobre os caminhos das águas entre
as nascentes e o vale do Cariri. Analisando a Chapada do Araripe e a existência de
nascentes, identifique a assertiva que traz informações corretas.
A)

A Geomorfologia da Chapada do Araripe, é resultado de processos sedimentares que ocorreram
na Era Arqueozoica;

B)

A existência de mais de 290 nascentes no sul Ceará é devido a Chapada do Araripe ser divisor
de águas dos Rios São Francisco e Parnaíba;

C)

Ao nascer na encosta da Chapada do Araripe, o rio Jaguaribe percorre um trajeto aproximado de
633 km, jogando águas nos açudes do Orós e Castanhão, até a sua foz no Oceano Atlântico;

D)

A exploração de madeiras como fonte de energia para produção de cerâmicas, deixou de
impactar a Chapada do Araripe, depois da obrigatoriedade do plano de manejo regulamentados
pelo IBAMA;

E)

Seguindo em direção da encosta da Chapada com maiores cotas de altitudes, imóveis e
propriedades são negociados por preços mais altos, por estarem mais próximas à mata úmida,
nascentes e riachos.
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26. URCA/2017.2  Analise os mapas abaixo, e correlacione o número com seus respectivos
autores:

.
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AUTORES
A– Jurandyr Luciano Sanches Ross
B– Aroldo de Azevedo
C– Aziz Nacib Ab´Saber

A)
B)
C)
D)
E)

A sequência CORRETA é:
1C, 2B e 3A;
2A, 3B e 1C;
3B, 1A e 2C;
3A, 1B e 2C;
1A, 2B e 3C.3

27. URCA/2017.2  O conflito neste País nasceu do embate entre as forças leais ao Presidente
Bashar AlAssad e os rebeldes que são contra a permanência dele no poder. Em 2011,
seguindo o exemplo de outros países árabes, os habitantes protestaram contra o líder
autoritário. A reação do governo foi imediata e violenta e muitos moradores pegaram em
armas. Foi o início da guerra civil n(o)a:
A) Turquia
B) Síria
C) Arábia Saudita
D) Iraque
E) Irã
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28. URCA/2017.2  Observe a representação a seguir:

.
A leitura da representação acima, por meio da análise das coordenadas geográficas e dos
pontos de referência, indica que o município de Barbalha localizase:
A)
B)
C)
D)
E)

Ao Norte de Abaiara e ao Sul de Crato;
A Oeste de Caririaçu e a Leste de Mauriti;
A Leste de Juazeiro do Norte e a Oeste de Jardim;
A Oeste de Juazeiro do Norte e a Leste de Jardim;
Ao Sul de Jardim e ao Norte de Crato.

29. URCA/2017.2  Moramos em um País Tropical que é inteiramente Ocidental, que está
predominantemente no Hemisfério Meridional. Isso significa dizer corretamente que:
I.
O Brasil está situado totalmente a oeste do meridiano de Greenwich.
II. Que o paralelo de 0º corta a porção setentrional do Brasil.
III. O sul do Brasil é cortado pelo Trópico de Capricórnio.
IV. Se um avião parte de Juazeiro do Norte rumo a Rio Branco, no Acre, levando 3 horas de voo e
partindo às 16 horas, o avião deverá chegar às 19 horas.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I, II e IV são verdadeiras;
Apenas I é verdadeira;
Apenas II e IV são verdadeiras;
Apenas I, II e III são verdadeiras;
Apenas I e II são verdadeiras.
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30. URCA/2017.2  A Ciência Geográfica transita por muitas áreas de conhecimento e agrega
saberes de uma forma particular, procurando sempre darlhe significado espacial. Assim
sendo, observe a expressão destacada e assinale a alternativa INCORRETA em relação ao
seu conceito.
A) GEOMORFOLOGIA – estuda as formas do relevo terrestre atuais e investiga a sua origem e
evolução;
B) PEDOLOGIA – trata de estudos relacionados com a identificação, a formação, a classificação e o
mapeamento dos solos.;
C) CLIMATOLGIA – ramo da Geografia que estuda o clima, em especial as dinâmicas do tempo que
mudam várias vezes ao dia;
D) GEOLOGIA – estuda a crosta terrestre, a matéria que a compõe, seu mecanismo de formação;
E) HIDROLOGIA – estuda a ocorrência, distribuição e movimentação das precipitações
pluviométricas no planeta.
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LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURAS BRASILEIRA E PORTUGUESA
ESPINHOS E FLORES
Os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa cousa em matéria de edificação de cidade. A
topografia do local, caprichosamente montuosa, influiu decerto para tal aspecto, mais influíram,
porém, os azares das construções. Nada mais irregular, mais caprichoso, mais sem plano qualquer,
pode ser imaginado. As casas surgiam como se fossem semeadas ao vento e, conforme as casas, as
ruas se fizeram. Há algumas delas que começam largas como boulevards e acabam estreitas que
nem vielas; dão voltas, circuitos inúteis e parecem fugir ao alinhamento reto com um ódio tenaz e
sagrado. Às vezes se sucedem na mesma direção com uma frequência irritante, outras se afastam, e
deixam de permeio um longo intervalo coeso e fechado de casas. Num trecho, há casas amontoadas
umas sobre outras numa angústia de espaço desoladora, logo adiante um vasto campo abre ao
nosso olhar uma ampla perspectiva.
Marcham assim ao acaso as edificações e conseguintemente o arruamento. Há casas de todos os
gostos e construídas de todas as formas. Vaise por uma rua a ver um correr de chalets, de porta e
janela, parede de frontal, humildes e acanhados, de repente se nos depara uma casa burguesa,
dessas de compoteiras na cimalha rendilhada, a se erguer sobre um porão alto com mezaninos
gradeados. Passada essa surpresa, olhase acolá e dáse com uma choupana de pauapique,
coberta de zinco ou mesmo palha, em torno da qual formiga uma população; adiante, é uma velha
casa de roça, com varanda e colunas de estilo pouco classificável, que parece vexada a querer
ocultarse, diante daquela onda de edifícios disparatados e novos. Não há nos nossos subúrbios
cousa alguma que nos lembre os famosos das grandes cidades européias, com as suas vilas de ar
repousado e satisfeito, as suas estradas e ruas macadamizadas e cuidadas, nem mesmo se
encontram aqueles jardins, cuidadinhos, aparadinhos, penteados, porque os nossos, se os há, são
em geral pobres, feios e desleixados.
Os cuidados municipais também são variáveis e caprichosos. Às vezes, nas ruas, há passeios em
certas partes e outras não; algumas vias de comunicação são calçadas e outras da mesma
importância estão ainda em estado de natureza. Encontrase aqui um pontilhão bem cuidado sobre
um rio seco e passos além temos que atravessar um ribeirão sobre uma pinguela de trilhos mal
juntos. Há pelas ruas damas elegantes, com sedas e brocados, evitando a custo que a lama ou o pó
lhes empane o brilho do vestido; há operário de tamancos; há peralvilhos à última moda; há mulheres
de chita; e assim pela tarde, quando essa gente volta do trabalho ou do passeio, a mescla se faz
numa mesma rua, num quarteirão, e quase sempre o mais bem posto não é que entra na melhor
casa. Além disto, os subúrbios têm mais aspectos interessantes, sem falar no namoro epidêmico e no
espiritismo endêmico; as casas de cômodos (quem as suporia lá!) constituem um deles bem inédito.
Casas que mal dariam para uma pequena família, são divididas, subdivididas, e os minúsculos
aposentos assim obtidos, alugados à população miserável da cidade. Aí, nesses caixotins humanos,
é que se encontra a fauna menos observada da nossa vida, sobre a qual a miséria paira com um rigor
londrino. Não se podem imaginar profissões mais tristes e mais inopinadas da gente que habita tais
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caixinhas. Além dos serventes de repartições, contínuos de escritórios, podemos deparar velhas
fabricantes de rendas de bilros, compradores de garrafas vazias, castradores de gatos, cães e galos,
mandingueiros, catadores de ervas medicinais, enfim, uma variedade de profissões miseráveis que
as nossas pequena e grande burguesias não podem adivinhar. Às vezes, num cubículo desses se
amontoa uma família, e há ocasiões em que os seus chefes vão a pé para a cidade por falta do
níquel do trem. Ricardo Coração dos Outros morava em uma pobre casa de cômodos de um dos
subúrbios. Não era das sórdidas, mas era uma casa de cômodos dos subúrbios. Desde anos que ele
a habitava e gostava da casa que ficava trepada sobre uma colina, olhando da janela do seu quarto
para uma ampla extensão edificada que ia da Piedade a Todos os Santos.
Vistos assim do alto, os subúrbios têm a sua graça. As casas pequeninas, pintadas de azul, de
branco, de oca, engastadas nas comas verdenegras das mangueiras, tendo de permeio, aqui e ali,
um coqueiro ou uma palmeira, alta e soberba, fazem a vista boa e a falta de percepção do desenho
das ruas põe no programa um sabor de confusão democrática, de solidariedade perfeita entre as
gentes que as habitavam; e o trem minúsculo, rápido, atravessa tudo aquilo, dobrando à esquerda,
inclinandose para a direita, muito flexível nas suas grandes vértebras de carros, como uma cobra
entre pedrouços. Era daquela janela que Ricardo espraiava as suas alegrias, as suas satisfações, os
seus triunfos e também os seus sofrimentos e mágoas. Ainda agora estava ele lá, debruçado no
peitoril, com a mão em concha no queixo, colhendo com a vista uma grande parte daquela bela,
grande e original cidade, capital de um grande país, de que ele a modos que era e se sentia ser, a
alma, consubstanciado os seus tênues sonhos e desejos em versos discutíveis, mas que a
plangência do violão, se não lhes dava sentido, dava um quê de balbucio, de queixume dorido da
pátria criança ainda, ainda na sua formação... Em que pensava ele? Não pensava só, sofria também.
Aquele tal preto continuava na sua mania de querer fazer a modinha dizer alguma cousa, e tinha
adeptos. Alguns já o citavam como rival dele, Ricardo; outros já afirmavam que o tal rapaz deixava
longe o Coração dos Outros, e alguns mais – ingratos! – já esqueciam os trabalhos, o tenaz trabalhar
de Ricardo Coração dos Outros em prol do levantamento da modinha e do violão, e nem nomeavam
o abnegado obreiro.
(Triste Fim de Policarpo Quaresma, pp.160165)

31. URCA/2017.2  O texto acima é parte do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima
Barreto. Sobre a ideia global do texto, podemos dizer:
A) Por ser uma narrativa que se passa nos primeiros anos da República, a composição narrada não
apresenta qualquer semelhança com a realidade do Brasil hoje;
B) O narrador apresenta uma descrição detalhada sobre o processo de urbanização da cidade do
Rio de Janeiro onde se pode observar o tom elogioso e laudatório sobre a beleza e pluralidade
étnica do país;
C) A voz narrativa do texto é de focalização externa, o narrador apenas registra os fatos;
D) Quando a voz narrativa diz Os cuidados municipais também são variáveis e caprichosos,
enfatiza a preocupação do poder público com a geografia e com o povo do lugar que está
iniciando sua história.
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E)

Apresentando uma riqueza de detalhes na construção da cena, a voz narrativa discorre sobre a
pluralidade e desigualdade existentes no Brasil desde o seu nascedouro.

32. URCA/2017.2  ... e acabam estreitas que nem vielas; dão voltas, circuitos inúteis e parecem
fugir ao alinhamento reto com um ódio tenaz e sagrado. No excerto acima a voz narrativa
utiliza uma figura de linguagem denominada de:
A) Zeugma;
B) Elipse;
C) Hipérbato;
D) Prosopopeia;
E) Hipérbole.
33. URCA/2017.2  Além disto, os subúrbios têm mais aspectos interessantes, sem falar no
namoro epidêmico e no espiritismo endêmico... Sem prejuízo das ideias do texto, as
palavras destacadas poderiam ser substituídas, respectivamente, por:
A) Visceral; puro;
B) Liberal; livre;
C) Contagioso; eclético;
D) Carnal; plural;
E) Infeccioso; doentio.
34. URCA/2017.2  É correto afirmar sobre as personagens da narrativa de Lima Barreto,
EXCETO:
A) Major Quaresma é um sonhador patriota que se deixa levar pelo sonho de um nacionalismo
exagerado;
B) Olga é vizinha do Quaresma, estava noiva há cinco anos, até que quando o casamento é
marcado, seu noivo some. A jovem menina fica tão triste, que acaba adoecendo,
psicologicamente e fisicamente;
C) Ricardo Coração dos Outros: Tocava violão e cantava modinhas. É um artista admirado pela
sociedade e tornase amigo de Quaresma, pelo amor pelo violão e pelo comum patriotismo;
D) Anastácio é empregado negro de Policarpo Quaresma. Companheiro na solidão com seu patrão,
foi com ele para o sítio. Era seu servo fiel;
E) Adelaide: irmã mais velha de Policarpo. Solteira, vivia com Policarpo e foi com ele para o sítio.
35. URCA/2017.2  Ainda sobre Triste fim de Policarpo Quaresma, podemos afirmar:
I O texto faz intertextualidade com Dom Quixote; o autor estabelece comparação, tendo em vista
que ambos não viviam a realidade, viviam seus sonhos e objetivos, embora parecesse estranho
para os outros.
II– A obra está dividida em três partes: na primeira Policarpo começa a apreender violão e busca
nas modinhas brasileiras o resgate da cultura. Na segunda, ele se muda para o sítio, buscando
assim retirar das terras brasileiras seu sustento e acreditando que com tanta terra fértil, o melhor
a ser feito era ser aproveitado. Já na terceira e última parte, o Major busca através de sua
participação na revolta transformar o país.
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III Quaresma fica determinado a cumprir seu objetivo, que manda uma carta ao governo, em língua
tupi, dando o pontapé inicial aos problemas que o acompanham até o fim do livro.
IV Policarpo Quaresma era conhecido por todos como Major devido a seu trabalho no Exercito
Brasileiro. Era um patriota apaixonado pelo Brasil e além de seu trabalho, era visto com muita
curiosidade por todos, já que era um estudioso.

A)
B)
C)
D)
E)

Sobre as afirmativas, é correto afirmar:
I, II e III estão certas, a IV está errada;
II, III e IV estão certas, a I está errada;
I, III e IV estão certas, a II está errada;
I, II e IV estão certas, a III está errada;
Estão todas corretas.

36. URCA/2017.2  Às vezes, nas ruas, há passeios em certas partes e outras não. No termo em
destaque temos um caso da utilização do acento grave. A alternativa em que o acento
indicativo de crase não procede é:
A) O amor deve ser saboreado gota à gota, e não de uma só vez;
B) Tais informações são iguais às que recebi ontem;
C) Perdi uma caneta semelhante à sua;
D) A construção da casa obedece às especificações da Prefeitura;
E) Não assistiu a essa apresentação, mas à de seu irmão.
37. URCA/2017.2  ...uma variedade de profissões miseráveis que as nossas pequena e grande
burguesias não podem adivinhar. O termo em destaque apresenta uma regra de
concordância nominal, observando a regra da Gramática Normativa, assinale a alternativa
em que, pluralizandose a frase, as palavras destacadas permanecem invariáveis:
A) Só estudei o elementar, o que me deixa meio apreensivo
B) Meia palavra, meio tom – índice de sua sensatez.
C) Estava só naquela ocasião; acreditei, pois em sua meia promessa.
D) Passei muito inverno só.
E) Este é o meio mais exato para você resolver o problema: estude só.
38. URCA/2017.2  Há algumas delas que começam largas como boulevards e acabam estreitas que
nem vielas. Dadas as proposições abaixo, marque a opção que preenche corretamente as
lacunas:
Major Quaresma saiu ____ alguns minutos.
O mapa indica que o subúrbio fica ____ meia hora daqui.
Daqui ____ um ano iremos viajar.
Não vejo Ricardo Coração dos Outros ____ dias.
A) a; há; há; a
B) há; a; a; há
C) a; há; a; há
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D)
E)

há; há; a; a
a; a; há; há.

OBSERVE A ASSERTIVA QUE SERVIRÁ DE QUESITO PARA AS QUESTÕES 39, 40 E 41.
39. URCA/2017.2  Cada pessoa/ que chegava/ se impressionava com o nacionalismo
exagerado, /embora não o compreendesse.
Há no fragmento acima, três orações, assim distribuídas: 1. Cada pessoa se
impressionava com o nacionalismo exagerado; 2. Que chegava; 3. Embora não o
compreendesse. A primeira oração é:
A) Absoluta;
B) Coordenada assindética;
C) Principal;
D) Coordenada sindética;
E) Subordinada.
40.
A)
B)
C)
D)
E)

URCA/2017.2  A segunda oração, é:
Substantiva subjetiva;
Substantiva objetiva direta;
Adverbial causal;
Adjetiva;
Adverbial final.

41.
A)
B)
C)
D)
E)

URCA/2017.2  A terceira oferece uma ideia de:
Causa;
Fim;
Condição;
Concessão;
Consequência.

42. URCA/2017.2  Sobre a obra Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles, é correto
afirmar:
A) Inconfidência é um poema líriconarrativo de viés histórico que evoca em versos os personagens
e o contexto da Inconfidência Mineira;
B) É o ápice da poética de Cecília Meireles enquanto poetisa neosimbolista;
C) É um extenso poema em que o eu poético reflete sobre uma temática sem que haja elementos
narrativos;
D) Tiradentes, o alferes que a história transformou em herói, é apresentado na obra como indivíduo
ambíguo e de moral discutível, numa clara contraposição literária à imagem apresentada pelos
historiadores mais conservadores;
E) Representa grande inovação na construção dos versos, marcandose sua obra por
experimentalismo radical da linguagem e referência a fontes vivas da língua popular.
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43. URCA/2017.2  Sobre o romance de Eça de Queirós, A Cidade e as Serras, publicado em
1901, podemos afirmar que:
A) Apresenta uma voz narrativa em primeira pessoa que discorre sobre as angústias e aflições por
que passa um coração que não é correspondido;
B) É uma narrativa de relato de experimento em que se analisam os preceitos e as convenções do
casamento e o comportamento da pequena burguesia da cidade de Lisboa;
C) Apresenta uma personagem que detesta inicialmente a vida do campo, aderindo ao
desenvolvimento tecnológico da cidade, mas que ao final regressa à vida campesina e a
transforma com a aplicação de seus conhecimentos técnicos e científicos;
D) É uma narrativa cujo enredo fala sobre a vida devota da província e o celibato clerical,
caracteriza a situação de decadência e alienação do distrito de Leiria, tomandoa como espelho
da marginalização de todo o país com relação ao contexto europeu;
E) Desenvolvese em dois grandes blocos temáticos de ação: um norteado por amores incestuosos;
outro voltado para a análise da vida da alta burguesia lisboeta.
44. URCA/2017.2  Ainda sobre o romance de Eça de Queirós é correto afirmar:
A) Jacinto passa por um processo de regeneração quando entra em contato com a natureza,
encantado e cheio de lirismo e integrase, por fim, na vida produtiva do campo;
B) Jacinto é chamado de “Pai dos Pobres”, essa classificação é uma clara alusão à sua bondade e
sua conduta em manter com os pobres da serra uma relação democrática e igualitária;
C) O personagem José Fernandes (Zé) relata a história do protagonista Jacinto de Tormes,
isentandose de sua própria experiência.
D) Jacinto se transforma, sentese completo com a mudança para a serra e com o amor e a
possibilidade da constituição de um lar;
E) O protagonista, supercivilizado, detestava a vida do campo e amontoara em seu palácio, em
Paris, os aparelhos tecnicamente mais sofisticados da época.
45. URCA/2017.2  Também faz parte da obra de Eça de Queirós:
A) O Crime do Padre Amaro; O Primo Basílio; O Mandarim; Verão nos Trópicos;
B) A Relíquia; Os Maias; Renúncia; O crime de Padre Amaro; Correspondência de Fradique
Mendes;
C) Uma Campanha Alegre; A Ilustre Casa de Ramires; O Crime do Padre Amaro; Mensagem;
D) Dicionário de Milagres; A Cidade e as Serras; Prosas Bárbaras; Os Maias;
E) Cartas de Inglaterra; Ecos de Paris; Verão nos Trópicos; A Relíquia.
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ESPANHOL

Texto 1:
Que el camino hacia la sabiduría conlleva un gran sacrificio es una verdad a medias. También hay
placer en ello, y mucho. Tanto como cuando se hace el amor o se come chocolate, por ejemplo.
Así lo apunta un estudio científico publicado ayer en la revista Current Biology. Investigadores de la
Universitat de Barcelona (UB), del Institut d'Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (Idibell) y de la
universidad Otto von Guericke de Magdeburg (Alemania) han descubierto que aprender palabras
nuevas activa áreas del cerebro relacionadas con el placer y la recompensa en las personas
adultas. Se trata de los mismos circuitos que responden a estímulos como la alimentación, el sexo,
las drogas o el juego. Aprender, pues, es casi como una buena adicción.
Hasta ahora se sabía que la adquisición del lenguaje provoca la activación de circuitos corticales,
pero este trabajo añade que las emociones también podrían jugar un papel importante en este
proceso. "El objetivo del trabajo era ver hasta qué punto aprender un lenguaje podría activar estos
circuitos del placer y recompensa". "Además, que el lenguaje se haya podido sustentar en circuitos
de este tipo es una hipótesis interesante desde el punto de vista evolutivo". Así, la investigación
"muestra un posible aspecto emocional en el desarrollo del lenguaje", afirma Antoni Rodríguez
Fornell, profesor de la UB e investigador Icrea del Idibell. Este punto podría abrir puertas a nuevas
teorías del lenguaje que intenten explicar de qué manera diversas áreas de placer y recompensa
pudieron influir en la aparición de uno de los instintos más básicos de los humanos: el deseo de
aprender palabras y comunicarse.
Este descubrimiento confirma además que, en la edad adulta, la motivación por aprender un nuevo
idioma se mantiene, lo cual nos ayuda a adquirir nuevas lenguas. Los científicos también creen
que será útil para futuras investigaciones y terapias en pacientes con problemas de aprendizaje
lingüístico.
El experimento se llevó a cabo con 36 adultos. Estos participaron en dos sesiones de resonancia
magnética. En ellas, debían aprender el significado de palabras nuevas deduciéndolo a través del
contexto. También participaron en una actividad de juego en la que debían apostar dinero. En
ambos casos se activaron las regiones de motivación y recompensa del cerebro.
Aprender da placer y además, las personas que tienen una mejor conexión con el área de
recompensa del cerebro eran capaces de aprender más palabras.
Los investigadores reconstruyeron las fibras de sustancia blanca que conectan las diferentes
regiones cerebrales de los participantes y descubrieron que las personas con una mejor conexión
en el área de recompensa son capaces de memorizar más palabras y más rápido. Por otro lado,
las informaciones que tienen asociadas una carga emocional se fijan con mayor facilidad.
En www.vanguardia.com, 01 de mayo de 2017
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CUESTIONES:

46.
A)
B)
C)
D)
E)

URCA/2017.2  A partir de las informaciones que trae el texto, podemos afirmar que:

47.
A)
B)
C)
D)
E)

URCA/2017.2  Según el texto, el deseo de aprender palabras es:

48.
A)
B)
C)
D)

URCA/2017.2  Las investigaciones afirman que:

E)
49.
A)
B)
C)
D)
E)

El aprendizaje de idiomas es más difícil para los adultos;
Se puede aumentar vocabulario, únicamente, con las actividades de juego;
Los informantes deberían memorizar las palabras en las sesiones de resonancia;
El estudio será útil para personas con dificultad en el aprendizaje de idiomas;
Los adultos memorizan las palabras nuevas con más facilidad.

Una exigencia de la modernidad;
El proceso en que las personas no tienen ningún tipo de placer en desarrollar;
Un instinto básico del ser humano;
Una actividad creada por las universidades;
Una capacidad exclusivamente del ser humano.

Aprender nuevas palabras activa las mismas áreas cerebrales que el sexo;
Hay diferencias entre los celebros de los adultos y jóvenes;
Aprender lenguas con rapidez significa que la persona tiene una gran capacidad intelectual;
Personas que tienen dificultad de perdonar tienen mayor facilidad en memorizar palabras
nuevas;
Solo es posible aprehender el significado de palabras nuevas a través del contexto, y no aislada.
URCA/2017.2  La expresión “a medias” puede ser entendida como:

en absoluto;
entre dos cosas;
en su totalidad;
incontestable;
no del todo.

50. URCA/2017.2  Los vocablos “conlleva y adicción” presentes en el texto, tienen como
sinónimos, respectivamente:
A) supone y dependencia;
B) revela y adiciona;
C) saca y agrega;
D) supone y añade;
E) lleva y adiciona.
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51. URCA/2017.2  Según las reglas de Divergencias Léxicas, las unidades léxicas terapias y
cerebro pueden ser clasificados como:
A) la primera es heterosemántica y la segunda heterográfica;
B) las dos son heterotónicas
C) la primera es heterotónica y la segunda heterosemántica
D) las dos son heterosemánticas
E) las dos palabras no son casos de divergencias léxicas
52. URCA/2017.2  El tiempo y el modo verbales de haya podido y descubrieron son
respectivamente:
A) futuro perfecto de indicativo y pretérito pluscuamperfecto de indicativo;
B) condicional compuesto de indicativo y pretérito perfecto de indicativo;
C) pretérito perfecto de indicativo y pretérito imperfecto de subjuntivo;
D) presente de indicativo y pretérito imperfecto de indicativo;
E) pretérito perfecto de subjuntivo y pretérito indefinido de indicativo.

TEXTO 2:
«Escribí 'Devuélveme la vida' para pedir perdón por ser todo lo cabrón que se podía ser»
El cantante catalán Antonio Orozco confesó los detalles de su vida personal y profesional en el
popular espacio de Bertín Osborne.
Con cierto retraso respecto a la hora habitual a la que suele comenzar «Mi casa es la tuya», Bertín
Osborne apareció en Telecinco dispuesto a descubrir a un nuevo invitado. En esta ocasión, Antonio
Orozco desembarcó en el popular espacio para hacer un resumen sobre su vida personal y
profesional.
El cantante comenzó repasando su infancia y reconociendo que pudo haberse dedicado al fútbol, si
se hubiera volcado en su carrera como deportista cuando fichó por el F.C. Barcelona: «Esa etapa
duró poco. El deporte requiere mucho sacrificio, demasiado para mí», confesó entre risas.
Su madre, que siempre había querido tener una niña, pasó varios años poniendo coletas a Antonio
y cambiándole el balón de fútbol por unas muñecas. Todo, antes de que un joven Antonio Orozco
dedicara su tiempo a la música contra los deseos de su padre que insistía en que estudiara. Al final,
el artista le hizo caso y acabó convirtiéndose en un informático con un trabajo estable.
Durante una fiesta de trabajo, Orozco se subió al escenario para interpretar sus canciones y ahí
empezaría su carrera al estrellato. Tras recibir un contacto y llamar a diferentes puertas, Antonio
consiguió su primer contrato discográfico y abandonó la informática para dedicarse a la música.
Una canción que lo cambió todo: Devuélveme la vida, su mayor éxito, fue un tema que Antonio
escribió para pedir perdón a alguien y se negó a que formara parte del disco. «La escribí para pedir
perdón por ser todo lo cabrón que podía ser. No quería que estuviera en el disco». Al final la
canción se convirtió en un bombazo, en parte gracias a Operación Triunfo (OT)».
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«Miguel Nández, un chico que ya conocía antes de su paso por OT», cantó la canción a dúo en el
programa con Cristie. Entonces, yo hablé con Malú para emular lo que pasó en televisión», explicó
el invitado de Bertín Osborne. Hoy en día, 16 años después de formar parte de su segundo disco,
la canción es una de las más populares del artista catalán. Aunque Orozco confiesa que su éxito
es otro: «Mi gran éxito es que durante mucho tiempo he podido elegir».
Actualmente, y tras superar dos duras crisis en su carrera en las que Antonio lo perdió todo por
culpa de «quien decía ser mi mejor amigo», el cantante asegura que «tengo todo lo que necesito y,
sobre todo, lo que necesita mi hijo».
Adaptado de www.abc.es, de 05 de mayo 2017.
CUESTIONES:
53. URCA/2017.2  Según las informaciones que presenta el texto, señala V si la proposición es
verdadera o F si es falsa.
(
) El tema principal del texto es sobre la carrera profesional del cantante.
(
) El texto habla de varios momentos de la vida del cantante.
(
) El texto afirma que Orozco tuvo mucho éxito en otras área profesionales.
(
) Según el texto, la madre de Orozco lo trataba como si fuera una niña.
(
) El gran éxito del cantante catalán no era su canción favorita.

A)
B)
C)
D)
E)

Señale la secuencia que contiene la alternativa correcta:
V, F, F, F, V.
F, F, F, V, V.
F, V, F, V, F.
F, V, F, F, V.
V, F, V, F, V.

54. URCA/2017.2  De acuerdo con las informaciones de encontramos en el texto, Antonio
Orozco:
A) Tuvo fama con la música desde muy joven;
B) El cantante tuvo, por mucho tiempo, el deporte como su profesión más rentable;
C) No pasó por ninguna dificultad en su carrera de cantante;
D) Intentó varios contactos para conseguir su primer contrato discográfico;
E) Orozco fue `reconocido´ como cantante en Operación Triunfo.
55. URCA/2017.2  En la siguiente frase “el artista le hizo caso…”, la palabra destacada (le) está
relacionada en el texto a:
A) al padre;
B) a la música;
C) a los deseos del padre;
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D) la madre;
E) los estudios.
56.
A)
B)
C)
D)
E)

URCA/2017.2  El verbo “emular”, en este contexto, puede ser entendido como:
Componer una canción para su nuevo disco;
Un contrato para su nueva gira;
Una imitación de la presentación;
Evaluación de la presentación de la televisión;
Cambiar estrofas de la canción.

57.
A)
B)
C)
D)
E)

URCA/2017.2  Los vocablos tras y aunque se clasifican como, respectivamente:
verbo y sustantivo;
verbo transitivo y preposición;
conjunción y adverbio;
adverbio y pronombre;
preposición y conjunción.

58. En el texto, las palabras fichó, coletas y bombazo pueden ser sustituidas, sin
comprometer el sentido original de la frase, por los siguientes vocablos:
A) despedido, faldas, bomba;
B) elegido, vestido, éxito;
C) contratado, peinado, explosión;
D) evaluado, camiseta, suceso;
E) transferido, ropas femeninas, desastre.
59. URCA/2017.2  Marque la alternativa en que contenga la clasificación adecuada de las
palabras cambiándole, fútbol y día en cuanto a la sílaba tónica:
A) sobresdrújula, grave y aguda;
B) esdrújula, grave y grave;
C) sobresdrújula, aguda y aguda;
D) esdrújula, grave y aguda;
E) grave, aguda y grave.
60. URCA/2017.2  Según las reglas de acentuación gráfica, marque V si la proposición es
verdadera y F si es falsa de las siguientes palabras:
(
(
(
(
(

) comércio, turistico, ciéncias, temática.
) idiomática, dígamelo, comité, límite.
) síntoma, televisión, tulipán, héroe.
) burocracía, policía, túnel, semidios.
) adios, exposición, microfono, dímelo.
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A)
B)
C)
D)
E)

La secuencia correcta de arriba abajo es:
F, F, F, V, V;
F, V, V, F, F;
V, F, F, V, F;
F, V, F, F, V;
V, F, F, V, F.
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PROVA DE REDAÇÃO
ESCOLHA APENAS UMA DAS PROPOSTAS DE REDAÇÃO E DESENVOLVA UM TEXTO DE
ACORDO COM O QUE É SOLICITADO. NÃO ESQUEÇA DE DAR UM TÍTULO A SEU TEXTO.

PROPOSTA I
A NEUTRALIDADE NA IMPRENSA
A busca da imparcialidade – isto é, a transmissão dos fatos como eles realmente ocorreram – faz
parte do código de ética dos bons jornais e revistas do país. Apesar disso, é impossível haver
neutralidade absoluta na imprensa. A própria seleção dos assuntos tratados, bem como o espaço
que se dá a eles, já revela uma opção dos editores – feita em geral de acordo com seus interesses,
sua ideologia e sua forma de ver o mundo.
Na história da imprensa brasileira, alguns casos chegaram a ser escandalosos:
Em 1982, quando Leonel Brizola, candidato odiado pelos militares, estava ganhando a disputa pelo
governo do Rio de Janeiro, a Globo preferiu divulgar levantamentos não oficiais e manipulados que
mostravam o candidato Wellington Moreira Franco em primeiro lugar. Em 1984, com a campanha
das diretas já estourando nas ruas, o noticiário da Globo ignorou o fato até quando não foi mais
possível escondêlo. Na campanha presidencial de 1989, a emissora fez uma cobertura tendenciosa
em favor de Fernando Collor de Melo. (Veja.30/09/1998)
•

A partir da leitura do texto acima, faça uma reflexão sobre o assunto abordado, observe a
data do escrito e produza um texto argumentativo em que apareça sua opinião sobre a
neutralidade na imprensa nos dias atuais. Não transcreva os fatos expostos no texto
gerador, utilizese dos fatos atuais veiculados na mídia. Intitule o seu texto.
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PROPOSTA II
Qua, 08 de Fevereiro de 2017 11:17
Com intensa participação dos alunos, a Universidade Regional do Cariri (URCA) debateu na manhã
de hoje (07/02) a implantação do sistema de cotas na URCA com a realização do “I Seminário de
Ações Afirmativas A implantação do sistema de cotas da URCA”. O evento foi aberto pelo Vice
reitor, professor Francisco do O’ de Lima Júnior, que destacou o pioneirismo da URCA no processo
democrático de pensar coletivamente com a comunidade a dignidade humana e a cidadania plena
no exercício dos direitos inclusivos. “Esta agenda impõe desafios, tendo em vista a correção de
distorções da formação histórica. Portanto a mobilização de forças é a tarefa maior no sentido de
conscientizar e agir para superação dos estrangulamentos das decorrentes”, ressaltou. (…)

•

O texto acima foi veiculado na página eletrônica da Universidade Regional do Cariri –
URCA. Utilizandose apenas das informações básicas do referido texto – data e nome do
seminário – produza um texto dissertativo em que você aborde sobre o Sistema de Cotas.
Dê um título ao seu texto.

PROPOSTA III
Produza um texto narrativo cuja temática reflita o pensamento de Rubem Alves: “Quem tenta
ajudar uma borboleta a sair do casulo a mata. Quem tenta ajudar um broto a sair da semente o
destrói. Há certas coisas que não podem ser ajustadas. Tem que acontecer de dentro pra fora.”
(http://kdfrases.com/autor/rubemalves)
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RASCUNHO DA REDAÇÃO
Esta página é destinada para o rascunho de sua redação. Não esqueça de transcrever o seu texto para a
Folha Oficial de Redação.
Esta página não será objeto de correção.
TÍTULO: _________________________________________________________________________________
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CRITÉRIOS BÁSICOS DE AVALIAÇÃO/CORREÇÃO
O texto a ser produzido, deve:
•
ser redigido na norma culta;
•
aterse exclusivamente ao tema proposto, sob pena de ter o texto desclassificado (zerado);
•
evitar expressões clicherizadas para marcar “introdução” e “conclusão” da produção textual;
•
originalidade;
•
coerência, coesão e clareza na exposição das ideias;
•
escreva de forma legível, ao limite mínimo de 20 linhas e máximo de 25 linhas.
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