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A) I e II estão corretas;

PROVA DE HISTÓRIA - QUESTÕES 01 A 15

B) II e IV estão corretas;
C) IV e V estão corretas;

01. (URCA/2021.1) "Pirâmides, templos, esfinges, sacerdotes e hieróglifos, cultos religiosos os mais esquisitos, exerciam uma atração misteriosa sobre os próprios intelectuais gregos que não hesitavam em peregrinar pelo vale do
Nilo em busca da solução para os grandes problemas da
humanidade. (...) hoje em dia a fascinação do velho Egito
continua a exercer-se principalmente pela Antiguidade
de sua civilização". (GIORDANI, 1969, pág.55).

D) Apenas a III está correta;
E) I, II e IV estão corretas.
03. (URCA/2021.1) "O Novo Tipo, cuja instituição havia
sido contestada tão ferozmente pelos conservadores, parecia haver salvado a ordem social: sem dúvida foi esse
o cálculo dos numerosos deputados que votaram em seu
favor. Mas o Novo Tipo, como altivamente declararia
em junho de 1647, "não era um vulgar exército mercenário"; era o povo comum em uniforme, portanto mais próximo de suas convicções do que das da pequena nobreza
ou do Parlamento. E a liberdade de discussão permitida
nesse exército excepcional levou a um desenvolvimento
fantasticamente rápido do pensamento político". (HILL, 2001,
pág.42).

Sobre o Egito antigo é incorreto afirmar:
A) O faraó se encontrava no cume da pirâmide social e era visto
como uma encarnação da divindade.
B) Apesar de possuir o poder temporal e espiritual, o faraó não
exercia domínio sobre a terra, as propriedades e os súditos.
C) Os sacerdotes e os escribas formavam a classe dos intelectuais.
D) O felá, camponês egípcio, constituía a maioria da população
e ao longo da história do Egito, foi a categoria social que
menos mudou.

Sobre a Revolução Inglesa é possível afirmar:
A) A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi uma
das principais vitórias do terceiro estado;

E) A mumificação contribuiu eficazmente para os progressos da
medicina, tal costume permitiu a familiaridade com a disposição e constituição dos órgãos internos.

B) O grupo político dos Girondinos foram os responsáveis por
viabilizar o processo revolucionário;
C) Carlos I e Oliver Cromwell são personagens históricos que
estavam envolvidos diretamente no processo revolucionário
da Inglaterra de 1640;

02. (URCA/2021.1) "A grande revolução de 1789-1848 foi o
triunfo não da "indústria"como tal, mas da indústria capitalista; não da liberdade e da igualdade em geral, mas
da classe média ou da sociedade "burguesa"liberal; não
da "economia moderna"ou do "Estado moderno", mas
das economias e Estados em uma determinada região geográfica do mundo (parte da Europa e alguns trechos da
América do Norte), cujo centro eram os Estados rivais e
vizinhos da Grã-Bretanha e França. A transformação de
1789-1848 é essencialmente o levante gêmeo que se deu
naqueles dois países e que dali se propagou por todo o
mundo". (HOBSBAWM, 2010, pág. 20).

D) Ideias radicais de grupos marginalizados não fizeram parte
desse contexto histórico;
E) O exército Novo Tipo não teve participação no processo de
revolução.
04. (URCA/2021.1) A chegada dos colonizadores europeus
no território brasileiro foi marcada pelo medo do desconhecido, euforia com a possibilidade de riquezas e
solidão. "A julgar pela extensão, as terras descobertas
eram um enorme enclausuramento, espaço imenso de degredo e solidão. A não ser pelos índios embrenhados nas
florestas, seus habitantes insólitos, tudo parecia um assombroso deserto de almas para quem aportasse àquelas
costas nos primeiros anos do descobrimento: náufragos,
degredados, contrabandistas e aventureiros". (LOBO,2008,
pág.243).

Analise as proposições abaixo:
I. O mundo de 1789 era essencialmente rural;
II. A indústria algodoeira britânica tinha originalmente se desenvolvido como um subproduto do comércio ultramarino;
III. Tecnologicamente a ferrovia é filha da produção de algodão;
IV. A sociedade francesa estava dividida em estamentos;

Sobre o período acima mencionado é incorreto afirmar
que:

V. As exigências do homem burguês foram delineadas na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.

A) A colonização de povoamento foi responsável por trazer à
nova terra pessoas que viriam pagar penas e outras que estavam se aventurando em busca de prosperidade econômica;

Marque a alternativa incorreta:
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B) Entre as Ordens religiosas que vieram para o trabalho de catequese cristã, os jesuítas se destacaram, principalmente pelo
trabalho com a educação;

III. Destinado a ser vendido, o cativo era levado do interior para
a costa pelos chefes locais africanos;
Assinale a alternativa correta:

C) Os vários povos indígenas que habitavam o Brasil não resistiram ao processo de exploração colonial e se integraram a
cultura e religião do homem branco facilmente;

A) Apenas a I está correta;
B) I e II estão incorretas;

D) Em determinados momentos o rei de Portugal enviou mulheres brancas e órfãs para casarem com os colonos;

C) II e III estão corretas;
D) Apenas a III está correta;

E) No período colonial a função social feminina era casar e ter
filhos.

E) I, II e III estão corretas.

05. (URCA/2021.1) "Os povos indígenas tiveram participação essencial nos processos de conquista e colonização
em todas as regiões da América. Na condição de aliados
ou inimigos, eles desempenharam importantes e variados papéis na construção das sociedades coloniais e póscoloniais". (ALMEIDA,2010, pág.01).
Sobre a sociedade indígena é correto afirmar:

07. (URCA/2021.1) "Por onde passou, a espanhola desnudou o despreparo das autoridades públicas e sanitárias;
pôs em xeque as terapêuticas médicas; deu espaços aos
saberes curativos tradicionais; multiplicou os charlatães;
colapsou os insipientes serviços hospitalares com a falta
de leitos, médicos e enfermeiros; fechou escolas, repartições públicas, comércios, indústrias e espaços de sociabilidade; gerou problemas de abastecimento, carestia e
estimulou saques; levou a conflitos contra as medidas de
quarentena."(PINHO e ALEXANDRE, 2020, pág. 254).

A) A guerra, sobretudo no povo Tupinambá, funcionava como
elemento básico na organização e reprodução social dos grupos;
B) Todas as comunidades indígenas do Brasil colonial praticavam rituais de antropofagia;

A exposição acima apresenta o estado de calamidade em
decorrência da gripe espanhola, que vitimou milhares de
pessoas na primeira metade do século XX. Sobre essa
pandemia é incorreto afirmar:

C) A guerra raramente acontecia entre os povos indígenas, apenas em alguns momentos, geralmente motivado pela vingança;

A) A gripe espanhola não atingiu a população do Cariri cearense;

D) Missões ou aldeamentos não foram estratégias utilizadas
pelo colonizador para conversão e exploração do trabalho
indígena;

B) De início as autoridades brasileiras tentaram negar a gravidade da doença;

E) Houve a permanência de alguns rituais como antropofagia
e cauinagens nos aldeamentos jesuítas por fazerem parte da
cultura indígena.

C) A gripe espanhola foi também denominada de "bailarina";
D) A gripe espanhola foi fatal para milhares de pessoas independente de idade, descendência étnica ou condição financeira;

06. (URCA/2021.1) "Entre 1502 e 1860 mais de 9.5000.000
africanos foram trazidos para a América e o Brasil foi
o grande importador. O século XVIII conheceu a maior
importação: a América colonial importou, durante o período, 6.200.000 escravos, e todas as grandes potências
do mundo moderno estavam envolvidas no tráfico, cada
uma delas em seu tempo, representou um papel dominante tanto no desenvolvimento das colônias como no
tráfico". (MATTOSO, 2016, pág.42).

E) A epidemia de gripe espanhola causou mais de mil mortes
no Cariri cearense.
08. (URCA/2021.1) A religiosidade de cunho cristã é presença marcante no Cariri cearense. Nos últimos anos
essa região vem testemunhando o crescimento de devoção à Benigna. "Benigna Cardoso da Silva nasceu no dia
15 de outubro de 1928, na cidade de Santana do Cariri,
filha legitima de José Cardoso da Silva e Tereza Maria
da Silva. Ela demostrava, de acordo com os narradores,
ser uma menina doce e alegre, gostava de ajudar os mais
necessitados apesar de sua pouca idade". (SILVA, 2019, pág. 16).

Sobre o tráfico de pessoas para serem escravizadas no
período moderno:
I. O Século XIX brasileiro viu chegar pessoas para serem escravizadas de todos os lugares da África, com predominância
de Angola e Moçambique;

Sobre Benigna é correto afirmar:
A) Benigna morreu vítima de gripe espanhola, e logo após sua
morte, juntou-se uma devoção em torno de sua imagem
como intercessora dos doentes;

II. O cultivo da cana-de-açúcar foi a grande impulsionadora da
importação de escravizados;
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B) Com apenas 13 anos, Benigna foi cruelmente violentada e
assassinada em 1941. Após sua morte iniciou-se uma devoção silenciosa em torno de sua imagem com o título de
"heroína da castidade";

C) Retrocesso dos avanços da informática, robótica e telecomunicações;
D) Manutenção do sistema de trabalho onde o trabalhador não
muda sua condição laboral;

C) O martírio de Benigna não comoveu a população de Santana
do Cariri, sendo essa devoção praticada em outros lugares do
Ceará;

E) Novos mercados financeiros jamais podem ser integrados a
escala mundial.

D) Atualmente a Igreja proíbe a prática devocional à Benigna;

11. (URCA/2021.1) A historiografia contemporânea sinaliza
para uma importante discussão sobre o "fascismo simbólico"e a "sacralização da política", contextualizando
o nascimento desse estilo político no interior do contexto
histórico do século XIX europeu, recorrendo aos rituais e
mitos para ajudar a estabelecer um universo social ordenado. Este simbólico criaria os festivais, as propagandas,
o culto a Duce e a consagração dos símbolos. A sacralização criaria valores com a fé, a crença e a obediência
(PARADA, 2014 pág. 119).

E) Apesar de muita divulgação nos meios midiáticos, se percebe uma queda no número de pessoas que participam da
romaria à Benigna.

09. (URCA/2021.1) "Que braseiro, que fornalha. Nem um
pé de plantação. Por falta d´água perdi meu gado. Morreu de sede meu alazão". (Asa Branca; composição de
Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga). O trecho da música acima representa os problemas causados pela falta
de chuva. Sobre a seca na história do Ceará é incorreto
afirmar:

Essa discussão trata de estruturas políticas que vigoraram no século XX.
A) Socialismo Russo;

A) O estado do Ceará encontra-se quase todo no interior do espaço que se costuma denominar de "polígono das secas";

B) Comunismo na China;
C) Ditadura Vargas no Brasil;

B) A seca de 1877 causou danos econômicos e humanos significativos para o contexto da época;

D) Nazismo e Fascismo na Europa;

C) No final do século XIX, além do problema da seca, a população do Ceará sofreu também com a epidemia de varíola;

E) Regime de Pinochet no Chile.
12. (URCA/2021.1) "O rodizio de generais na Presidência
da República confere certa singularidade à ditadura militar brasileira quando comparada com outras ditaduras
latino-americanas, marcadas pela presença de um único
ditador no poder em todo período"(FICO, 2016. Pág. 90).

D) Na tentativa de sobreviver, as pessoas do interior se deslocaram para a capital, Fortaleza, deixando-a repleta de retirantes
da seca;
E) Os campos de concentração da seca não foram construídos
como forma de barrar os retirantes de chegarem à capital.

Portanto, no caso brasileiro temos:
10. (URCA/2021.1) "A globalização econômica, como expressão mais acabada do modelo neoliberal, se caracteriza por uma perspectiva que tem como finalidade, a
partir da abertura internacional do livre comércio, que
pretende alcançar a eficiência econômica, desfraldando
noções de modernidade e democracia como elemento organizador da humanidade"(CATTANE e MOTA DIAZ, 2005 pag. 74, 75).

I.) Castelo Branco que prorrogou o seu, em vez de apenas concluir o mandato de Jânio Quadros;
II.) Costa e Silva não cumpriu os cinco anos estabelecidos na
Constituição porque adoeceu;
III.) General Médici governou de 1969 a 1974, como previsto;
IV.) Ernesto Geisel presidiu o país entre 1974 a 1979;
V.) João Figueiredo, escolhido por Geisel, alterou a Constituição ampliando o mandato para seis anos.

A globalização se organiza a partir de um conjunto de
fatores que produziram e produzem uma reconfiguração
em nível mundial que impacta o plano econômico, político e social. Assinale a alternativa que apresenta um
desses fatores.

Assinale a alternativa correta:
A) I e II estão incorretas;

A) Processo de terceirização da economia com a primazia do
setor de serviços sobre os setores primário e secundário;

B) II e III estão incorretas;
C) Somente as opções I e V estão corretas;

B) Processo de concentração da industrialização em regiões tradicionalmente líderes;

D) Todas as alternativas estão incorretas;
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E) Todas as alternativas estão corretas.

E) As potências coloniais europeias abrandaram suas políticas
de repressão e concessão no sentido de contribuir para a
emancipação e libertação dos povos colonizados.

13. (URCA/2021.1) Sobre os refugiados do mundo "(...) são
pessoas que escaparam de conflitos armados ou perseguições. Com frequência a situação é tão perigosa e intolerável que devem cruzar fronteiras internacionais para
buscar segurança em países próximos, e então torna-se
um refugiado reconhecido pela ACNUR - Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados"(www.acnur.org/ acesso em
03/05/2021).

15. (URCA/2021.1) "A princípio, o primeiro fenômeno
ocorrido publicamente com Maria de Araújo, o sangramento da hóstia, ganhou popularidade, pois passou a
se repetir todas as quartas e sextas-feiras daquele mês de
quaresma, inclusive na presença de outros padres". (NOBRE,
2016 pág. 177).
Sobre o "milagre da hóstia"e dos fenômenos sagrados de
Juazeiro é correto afirmar:

Assinale a opção correta sobre estes:
A) São homens e mulheres que escolheram se deslocar não por
causa de uma ameaça direta, mas para buscar melhorar suas
vidas;

A) Naquele contexto, aos poucos os panos manchados de sangue tornaram-se objeto de culto e atraiu romeiros de várias
partes do Brasil;

B) São frutos de redes mafiosas transnacionais que praticam
uma espécie de escravidão moderna;

B) Logo após ao primeiro fenômeno de "milagre", a Igreja iniciou culto à Maria de Araújo;

C) São reconhecidos como tais porque não podem voltar aos
países de origem e no entanto precisam de asilo em outro
lugar;

C) Apesar da Historiografia Tradicional sempre vincular a imagem de padre Cícero com a da beata Maria de Araújo, eles
viveram suas experiências religiosas em épocas distintas;

D) São oriundos apenas da América Latina, que no cenário
mundial enfrenta uma crise econômica;

D) A beata Maria de Araújo faleceu poucos dias após o fenômeno do "milagre da hóstia";

E) São os participantes efetivos nas lutas pelas leis de imigração
especialmente nos Estados Unidos da América.

E) Muito respeitada e valorizada pela Igreja, a beata Maria de
Araújo, construiu ainda em vida uma imagem de santidade.

14. (URCA/2021.1) "Como projeto político, o colonialismo
moderno perseguiu um objetivo: a negação do direito
à história pelos povos dominados, através da violenta
usurpação do seu direito à autodeterminação. Quer em
situações de colonização direta, quer de neocolonialismo,
o fio condutor desta realidade violenta passa pela permanente negação da humanidade do Sul global. Ao longo
das etapas de consolidação do pensamento moderno,
consolidou-se a ruptura ontológica entre corpo e mente,
entre a razão e o mundo. (MENESES, M. C. Os sentidos da descolonização. Catalão, v.
16, n. 1, p. 26-44, jan./jun. 2016. Acesso em 03/05/21).

PROVA DE GEOGRAFIA - QUESTÕES 16 A 30

16. (URCA/2021.1) Marque a alternativa ERRADA. O Cariri cearense apresenta-se como região diferenciada geoambientalmente em meio à zona do Sertão nordestino.
Essa diferenciação deve-se a:
A) Maior aporte de recursos hídricos.
B) Vegetação predominantemente arbórea densa.

Sobre as bases do colonialismo é correto afirmar:

C) Solos mais propícios para agricultura.

A) Os povos colonizados não enfrentaram com grande resistência os colonizadores;

D) Maior volume de chuvas devido à orografia.
E) Todas as respostas anteriores.

B) Os colonizadores recorreram a através da invenção do arcaico, do bárbaro, forma elegante encontrada pelas metrópoles coloniais para justificar a imposição da necessidade de
progresso;

17. (URCA/2021.1) Sobre Coordenadas Geográficas, podemos afirmar que:

C) A África e Ásia não constituíram movimentos de resistência
para lutar em prol da emancipação política e humana de seus
povos;

A) Longitude é a distância angular em graus em relação tanto
ao Norte quanto ao Sul do Equador.
B) Latitude é a distância angular em graus em relação tanto ao
Leste quanto ao Oeste da linha imaginária que passa em Greenwich, na Inglaterra.

D) Povos submetidos a dominação colonial eram cada vez mais
condicionados aos privilégios sociais e de cidadania;
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C) Latitude se relaciona a meridianos e longitude a paralelos.

A) O fenômeno oceânico El-Niño se caracteriza pelo aquecimento incomum das águas profundas nas porções central e
leste do Oceano Pacífico.

D) Longitudes Leste e latitudes Norte são positivas e longitudes
Oeste e latitudes Sul, negativas.

B) No Anti-El-Niño, também chamado La Niña, há resfriamento atípico das águas do Oceano Atlântico.

E) Todas as respostas anteriores.

C) El-Niño afeta a dinâmica climática em escala global com impactos generalizados sobre as atividades humanas relacionadas a severas secas, inundações e ciclones.

18. (URCA/2021.1) "Muitos já devem ter notado em mapasmundi que a costa atlântica da América do Sul e da
Africa parece que poderiam ser encaixadas. Na verdade,
se fossem colocadas juntas as várias porções de terra do
planeta, hoje bem separados, teria-se a impressãode que
caberiam uma ao lado da outra sem grandes lacuna ou
sobreposições" (PETERSEN, J.F.; SACK, D. ; GABLER,
R.E. Fundamentos de Geografia Física. São Paulo: Cengage Learning, 2014. p. 251).
Dentre as explicações para esta afirmativa, temos como
correta:

D) No Brasil, El-Niño provoca, de forma mais evidente, aumento de chuvas nos setores norte e leste da Amazônia, secas
na faixa centro-norte do Nordeste e diminuição de chuvas no
Sul.
E) Todas as respostas anteriores.
21. (URCA/2021.1) Sobre o crescimento da população mundial, podemos afirmar que

A) A Teoria da Deriva Continental de Wegener, a qual afirma
que os continentes mudaram de posição durante a história da
Terra devido as forças exógenas do planeta.

A) O crescimento natural da população se acelerou ao longo do
século XIX e inicio do século XX devido apenas ao crescimento da taxa de natalidade.

B) A Teoria da Deriva Continental de Wegerer, a qual se baseia apenas nos registros de tipos de rochas e nos encaixes
continentais.

B) O crescimento natural da população se acelerou ao longo do
século XIX e inicio do século XX devido apenas ao declínio
da taxa de mortalidade.

C) A Teoria da Deriva Continental de Wegener, um climatólogo, que se baseou em estudos litológicos, paleontológicos,
climatológicos e nos encaixes dos continentes.

C) O crescimento natural da população se acelerou ao longo do
século XIX e inicio do século XX devido à diminuição da
taxa de mortalidade e aumento significativo da taxa de natalidade.

D) A Teoria da Deriva Continental de Wegener, um geólogo que
se baseou em estudos litológicos e paleontológicos e nos encaixes dos continentes.

D) A taxa de natalidade declinou devido à melhoria das condições higiênicas e sanitárias e pela expansão dos serviços de
saúde e avanços da ciência e da medicina, como a produção
de vacinas.

E) Nenhuma resposta anterior.

E) O declínio do crescimento populacional mundial observado
no século XXI deve-se, sobremaneira, pelo aumento da mortalidade.

19. (URCA/2021.1) O Estado do Ceará apresenta regimes
tectônicos e climáticos diversos na formação de seu relevo. Dentre as unidades geomorfológicas cearenses, podemos destacar:

22. (URCA/2021.1) Marque a alternativa ERRADA sobre a
Questão Palestina:

A) Chapada do Araripe e Planalto da Ibiapaba no Domínio das
Bacias Sedimentares.

A) A partir da criação do Estado de Israel, houve emigração
forçada e dispersão dos palestinos pelos países do Oriente
Médio.

B) Planalto da Ibiapaba e Serra de Baturité no Domínio dos Escudos e Maciços Antigos.

B) A geopolítica da água desempenha papel importante no conflito palestino, uma vez que o território israelense abriga
aquífero pouco volumoso e depende, assim, de abastecimento hídrico a partir de áreas sob poder palestino na Cisjordânia/Jordânia.

C) Depressão Sertaneja e Serra de Baturité no Domínio dos Tabuleiros Costeiros.
D) Chapada do Apodi e Planalto da Ibiapaba no Domínio dos
Dobramentos Terciários.

C) O controle da Faixa de Gaza foi transferido para a Autoridade Nacional Palestina em 2005, porém o governo israelense vem, constantemente, aumentando sua presença na
área através da construção de assentamentos judaicos na Cisjordânia.

E) Nenhuma das respostas anteriores.

20. (URCA/2021.1) Marque a alternativa CORRETA:
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D) Os movimentos e organizações político-partidárias em defesa de um Estado Palestino (como a OLP) surgiram junto
com a criação do Estado de Israel em 1947.

I. Sistemas agrícolas modernos são caracterizados por utilização de alta tecnologia (maquinários e insumos) e assistência
técnica sistêmica, o que lhes confere elevada produtividade.
II. A modernização do campo produz tendência de aumento da
concentração das terras no espaço rural onde os complexos
agroindustriais se instalam.

E) Todas as respostas anteriores.

23. (URCA/2021.1) Os espaços subdesenvolvidos no mundo
apresentam-se, em linhas gerais:

III. Monoculturas mecanizadas em latifúndios favorecem o aparecimento de espécies invasoras em grandes quantidades e,
por isso, necessitam de produtos químicos para seu combate,
os quais podem contaminar solos e recursos hídricos da região.

I. Relacionados as suas origens históricas que remontam ao colonialismo iniciado nos séculos XV e XVI.

Temos como afirmativas CORRETAS:

II. Consequentes da expansão do capitalismo mercantil dos séculos XV e XVI.

A) Somente I e II estão corretas

III. Produtos do Imperialismo do capitalismo industrial dos séculos XIX e XX.

B) Somente II e III estão corretas
C) Somente I e III estão corretas

Como CORRETAS temos:

D) Somente III está correta
A) Somente I e II

E) I, II e III estão corretas

B) Somente II e III
26. (URCA/2021.1) O Nordeste foi a primeira região brasileira a ser ocupada pelos colonizadores portugueses e nela se criaram os primeiros espaços produtivos,
ainda no século XVI. Longe de ser uma região homogênea, apresenta grande diversidade geoambiental e sócioeconômica-cultural, sendo subdividida em quatro zonas
fisiográfica - Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio
Norte.
Sobre estes subespaços regionais, fazem-se as seguintes
afirmações:

C) Somente I e III
D) Somente III
E) I, II e III

24. (URCA/2021.1) "Uma escala de mapa é a expressão da
relação entre a distância na Terra e a mesma distância na representação" (PETERSEN, J.F.; SACK, D. ;
GABLER, R.E. Fundamentos de Geografia Física. São
Paulo: Cengage Learning, 2014. p. 34) Sobre ESCALA
podemos afirmar que:

I. Na Zona da Mata se iniciou a ocupação, sendo a primeira
área canavieira do país.
II. A ocupação do Agreste se deu de forma a abastecer com alimentos as áreas produtivas canavieiras na Zona da Mata.

I. O numerador indica a medida no mapa em centímetros e o
denominador indica a medida na realidade em quilômetros.

III. O Sertão só foi ocupado muito mais tarde que as demais subregiões devido a sua limitação natural para qualquer atividade produtiva.

II. Grandes áreas, como o planisfério, são representadas por escalas muito grandes.

IV. O Meio Norte abrange apenas o Estado do Maranhão, já na
pré-Amazônia e sua ocupação se deu no sentido norte-sul.

III. Mapas com escalas pequenas permitem alto grau de detalhamento.

Como CORRETAS temos:

Destas afirmativas:
A) Somente a I
A) Somente I e II estão corretas

B) Somente III

B) Somente II e III estão corretas

C) Somente I e II

C) Somente I e III estão corretas

D) Somente III e IV

D) I, II e III estão corretas

E) Somente I, II e IV
27. (URCA/2021.1) A diferença de horas das cidades abaixo
para o Cariri cearense é:

E) I, II e III estão erradas

A) Manaus/Brasil: 2 horas a menos

25. (URCA/2021.1) Sobre a modernização do espaço rural
são feitas as seguintes afirmativas:

B) Nova Iorque/EUA: 3 horas a menos
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C) São Paulo/Brasil: 1 hora a menos

A) Eutrofização

D) Londres/Inglaterra: 3 horas a mais

B) Carbonização

E) Auckland/Nova Zelândia: 10 horas a mais

C) Floração
D) Oxidação

28. (URCA/2021.1) "A minha alma ’tá armada / E apontada
para a cara do sossego / Pois paz sem voz, paz sem voz
/ Não é paz, é medo..." (Minha alma - A paz que eu
não quero. Compositores: Alexandre Monte De Menezes / Lauro Jose De Farias / Marcelo de Campos Lobato
/ Marcelo Falcão Custodio / Marcelo Fontes do Nascimento Vi Santana).
A música da banda O RAPPA, versa sobre a realidade
vivenciada em muitas comunidades do Brasil. Sobre a
violência urbana brasileira, podemos afirmar:

E) Nenhuma resposta anterior

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LITERATURA
LUSÓFONA - QUESTÕES 31 A 45

I. É consequência da exclusão social, provocada principalmente pelas diferenças de acesso aos produtos do desenvolvimento social.

31. (URCA/2021.1) Leia atentamente o texto a seguir e assinale a alternativa que contém uma ASSERTIVA CORRETA:

II. Tem ralação com a desigualdade social do país, a qual é nítida quando se considera seu Indice de Gini.

A HORA DA PARTIDA
A hora da partida soa quando
Escurece o jardim e o vento passa,
Estala o chão e as portas batem, quando
A noite cada nó em si deslaça.

III. É resultado do baixo Produto Interno Bruto do país.
Temos como correta(s):
A) Somente I
B) Somente II

A hora da partida soa quando
as árvores parecem inspiradas
Como se tudo nelas germinasse.

C) I, II e III
D) I e II

Soa quando no fundo dos espelhos
Me é estranha e longínqua a minha face
E de mim se desprende a minha vida.

E) Nenhuma resposta anterior
29. (URCA/2021.1) Dentre os principais problemas causados
pela poluição atmosférica temos como afirmativa CORRETA:

(ANDRESEN, Sophia de Melo Brayner. Disponível em https://www.escritas.org/pt/sophia-de-mello-breyner-andresen)

A) A repetição do vocábulo "soa" indica que o texto pertence a
uma fase imatura de domínio da linguagem poética, quando
ainda se percebem, em qualquer autor, lapsos de domínio da
vasta riqueza vocabular do idioma.

A) Inversão térmica, que ocorre nos grandes centros urbanos devido à alta concentração de fuligem e gases poluentes em
dias mais frios e sem ventos.
B) Chuva ácida, onde as gotas de chuva apresentam-se com pH
aumentado devido a concentração de CO2 na atmosfera.

B) Os verbos "passa" e "germinasse" encontram-se conjugados
no mesmo tempo e modo verbal, como atesta o elemento
mórfico -ss".

C) Efeito estufa, quando a grande quantidade de gases poluentes provoca destruição da camada atmosférica que protege o
planeta dos raios ultravioleta.

C) A repetição do vocábulo "soa" indica que o texto pertence a
uma fase matura de domínio da linguagem poética, quando,
em qualquer autor, recursos fonéticos já são capazes de indicar domínio da rima.

D) Aumento da camada de gelo nos polos causado pelo resfriamento do planeta.

D) Os verbos "passa" e "germinasse" estabelecem, do ponto
de vista puramente fonético, relações de semelhança com
"face", "escurecem" e "parece".

E) Nenhuma resposta anterior.
30. (URCA/2021.1) O fenômeno causado pelo excesso de nutrientes (compostos químicos ricos em fósforo ou nitrogênio, normalmente causado pela descarga de efluentes
agrícolas, urbanos ou industriais) num corpo de água
refere-se a:

E) A repetição do vocábulo "soa"indica que o texto pertence
a uma fase intermediária de domínio da linguagem poética,
quando, em qualquer autor, recursos semânticos nem sempre
produzem metáforas de grande valor poético.
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A) a autores(as) naturalistas, que produziram o melhor de suas
obras, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do
século XX.

32. (URCA/2021.1) No poema de Sophia de Melo Brayner
Andresen,

B) a autores(as) do romantismo, que não souberam se manter
à distância da influência que exercia, na época, o romance
europeu (sobretudo francês e inglês).

A) encontramos a recusa de acesso aos estados mais subjetivos
do eu-poético, sugerindo uma postura mais voltada para os
fatos do mundo externo, como os objetos da casa exemplificam.

C) a autores(as) do pré-modernismo, que supervalorizaram a
preocupação com a linguagem coloquial e com os problemas socioeconômicos.

B) toda exterioridade se organiza a partir de um elemento interno à psique do eu-poético, que assume uma atitude melancólica ao tratar da despedida ou da morte.

D) a autores(as) do realismo, cujas obras perde, progressivamente, o impacto com que estrearam, pelo desgaste de sua
novidade impactante.

C) os elementos que indicam a morte ou o fim das coisas só são
perceptíveis a partir de elementos objetivos e externos, como
os objetos da casa exemplificam.

E) a autores(as) do regionalismo de 30, que, deixando suas origens nordestinas, perderam o vínculo com as condições objetivas que deram material e inspiração às suas obras.

D) o eu-poético está inteiramente centrado em sua experiência
pessoal e não recorre a elementos de uma experiência comum, o que comprova que assume uma atitude lírica ao tratar da despedida ou da morte.

35. (URCA/2021.1) O período gramatical "Sabem que a linguagem que adotaram não convém." não contém:

E) a temática da partida constitui, junto com a atitude pessimista, um sinal da inovação temática na poesia, que se renova com o advento da sociedade tecnológica atual.

A) Sujeito desinencial.
B) Oração subordinada substantiva completiva nominal.

33. (URCA/2021.1) Nos versos "Soa quando no fundo dos espelhos / Me é estranha e longínqua a minha face", o vocábulo "estranha" deve ser classificado como:

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta.

A) Adjetivo feminino flexionado no grau normal.

E) Conjunção integrante.

C) Oração subordinada adjetiva restritiva.

B) Verbo regular, conjugado no presente do indicativo.
36. (URCA/2021.1) Os vocábulos "constrangidos", "limitados" e "excelentes" possuem, respectivamente:

C) Advérbio de modo derivado impropriamente.
D) Interjeição de lástima.

A) 13, 9 e 10 fonemas.
E) Substantivo abstrato, primitivo e epiceno.
B) 13, 9 e 9 fonemas.
C) 11, 9 e 8 fonemas.

34. (URCA/2021.1) Leia atentamente o trecho a seguir e responda o que se pede:
"Os nossos melhores romancistas viviam na província, miúdos e isentos de ambições. Contaram o que viram, o que
ouviram, para imaginar êxitos excessivos. Subiram muito
- e devem sentir-se vexados por terem sido tão sinceros.
Não voltarão a tratar daquelas coisas simples. Não poderiam
recordá-las. Estão longe delas, constrangidos, limitados por
numerosas conveniências. Para bem dizer estão amarrados.
(...) Transformaram-se. Foram transformados. Sabem que
a linguagem que adotaram não convém. Calam-se. Não tinham nenhuma disciplina, nem na gramática nem na política. Diziam às vezes coisas absurdas - e excelentes. Já não
fazem isso. Pensam no que é necessário dizer. No que é vantajoso dizer. No que é possível dizer."

D) 11, 9 e 9 fonemas.
E) 13, 9 e 8 fonemas.

37. (URCA/2021.1) A forma verbal conjugada em "Não voltarão a tratar daquelas coisas simples." expressa:
A) o tempo no futuro do indicativo.
B) o tempo no futuro do pretérito do indicativo.
C) o tempo no futuro do subjuntivo.
D) o tempo no futuro composto do indicativo.

(RAMOS, Graciliano. O fator econômico no romance brasileiro. In: Linhas tortas)

E) o tempo no pretérito perfeito do indicativo.

A crítica de Graciliano Ramos é dirigida, principalmente,
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38. (URCA/2021.1) Leia atentamente o trecho a seguir e responda o que se pede:

40. (URCA/2021.1) O emprego da forma "podia" em "Podia
entrar aqui, chapéu à banda, e ir logo dizendo o que me
parecesse", permite afirmar que:

"Bons dias! Hão de reconhecer que sou bem criado. Podia
entrar aqui, chapéu à banda, e ir logo dizendo o que me parecesse; depois ia-me embora, para voltar na outra semana.
Mas, não senhor; chego à porta, e o meu primeiro cuidado
é dar-lhe os bons dias. Agora, se o leitor não me disser a
mesma coisa, em resposta, é porque é um grande malcriado,
um grosseirão de borla e capelo; ficando, todavia, entendido
que há leitor e leitor, e que eu, explicando-me com tão nobre
franqueza, não me refiro ao leitor, que está agora com este
papel na mão, mas ao seu vizinho. Ora bem!"

A) ocorreu um erro involuntário do autor, que deveria ter usado
a forma "poderia", já que se refere a uma possibilidade e não
a uma ação que ocorre no passado.
B) o texto é bem característico do final do século XIX, quando
o rigor das normas linguísticas impede que seja utilizada a
forma coloquial "poderia".
C) o autor opta por uma linguagem mais informal,
aproximando-se do uso que dela fazem os leitores aos quais
se dirige.

(Obra Completa de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, Vol. III, 1994)

Os textos se organizam com conjuntos de traços discursivos que nos permitem entendê-los como gêneros. Um
mesmo texto (ou discurso) sempre é capaz de veicular um
estilo que é do gênero, sem deixar de conter um estilo que
é do autor. Considerando isso e o trecho literário acima,
assinale a alternativa correta:

D) o autor era fiel aos princípios defendidos pela recém-criada
Academia Brasileira de Letras, sempre rigorosa na exigência
da correção gramatical.
E) o texto revela a influência que a língua francesa exercia sobre
o português brasileiro, impondo sua sintaxe mais complexa.

A) Faz parte do estilo do conto o emprego de linguagem mais
formal (como em "... depois ia-me embora"), o que combina
bem com o estilo sempre muito cortês do autor do texto, o
contista Machado de Assis.

41. (URCA/2021.1) Leia atentamente o trecho a seguir e responda o que se pede:
"Suhura vive com a avó desde a morte da mãe. Mal conheceu o pai que, segundo a opinião da avó, era um homem
predestinado a morrer cedo, pois tinha um temperamento
orgulhoso, o que de modo algum convém a um negro. Da
mãe, conserva uma vaga recordação de doçura e melancolia.
Era uma mulher silenciosa e um pouco ausente que dividiu
seus dias entre a cozinha e a machamba. Como havia sempre
pouco que cozinhar e machamba não passava de dois palmos
de terra, sobrava tempo para permanecer longas horas sentada à soleira da porta, olhando o vácuo. Raramente tomava
a iniciativa de acariciar a filha. Mas quando esta se aninhava
nos seus braços, embalava-a com gestos tão impregnados de
ternura que Suhura acabava por adormecer, na mais perfeita
paz. Mas um dia a mãe desapareceu também, entre cânticos
e choros."

B) Faz parte do estilo da novela a escolha de situações do cotidiano, próprias para o emprego de primeira pessoa, característica esta muito apreciada pelo novelista Machado de Assis,
que escreveu o melhor de sua obra usando a primeira pessoa,
de modo a criar um efeito de cumplicidade com o leitor.
C) Faz parte do estilo do romance a construção do suspense,
como bem demonstra o trecho, no qual não se sabe ainda
quem é o protagonista da narrativa, o que é algo muito comum na escrita de Machado de Assis, mestre das situações
de suspense no romance.
D) Faz parte do estilo da crônica jornalística a exploração de situações que atraem o interesse pela notícia, pela informação
nova, o que é aproveitado pelo cronista Machado de Assis,
que aprecia incluir o leitor em seu texto e que o faz no trecho
para falar da estreia de sua coluna no jornal.

(MOMPLÉ, Lília. Ninguém matou Suhura, 2007)

Servindo-se do contexto, assinale a alternativa que contem a definição que seria mais apropriada para a palavra
"machamba":

E) Faz parte do estilo da poesia, que prefere um manejo econômico das palavras, razão pela qual o poeta Machado de Assis, apaixonado por um estilo telegráfico, tornou-se um importante representante brasileiro desse gênero.

A) pequena extensão de terra para cultivo familiar; roça.
B) pequeno veículo de tração animal; arado.

39. (URCA/2021.1) "Malcriado" e "grosseirão" são vocábulos formados, respectivamente, a partir de:

C) larga extensão de terra para cultivo agrícola; fazenda.

A) Composição por aglutinação e composição por justaposição.

D) veículo motorizado para trabalho agrícola; semeadeira.

B) Prefixação e sufixação.

E) lugar destinado à prostituição; dancing bar.

C) Sufixação e prefixação.
42. (URCA/2021.1) O termo regido de preposição em "Raramente tomava a iniciativa de acariciar a filha." exerce
função sintática de:

D) Composição por justaposição e sufixação.
E) Parassíntese e derivação imprópria.
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A) adjunto adnominal.

REDAÇÃO

B) adjunto adverbial.
Tema: As notícias de feminicídio e o reforço involuntário
da violência

C) objeto direto preposicionado.
D) objeto indireto.

Elementos temáticos: fake news; cidadania; direito à vida;
internet; redes sociais.

E) complemento nominal.

TEXTO MOTIVADOR 1:

43. (URCA/2021.1) No fragmento "Mal conheceu o pai que,
segundo a opinião da avó, era um homem predestinado a
morrer cedo...".
A) A palavra que é pronome relativo e funciona como objeto
direto de conheceu.
B) A palavra que é pronome relativo e funciona como sujeito
demorrer.
C) A palavra que, no texto, é uma partícula expletiva.
D) A palavra que, no trecho, é pronome relativo e funciona
como sujeito de era.
E) A palavra que, no trecho, é conjunção integrante, introduzindo oração subordinada substantiva subjetiva.

Ilustração Debora Islas/ https://claudia.abril.com.br/noticias/ate-quando-assistiremos-a-tantos-feminicidios/

TEXTO MOTIVADOR 2:

44. (URCA/2021.1) Assinale a alternativa que contém um
desvio de colocação pronominal:

Ao falar de FEMINICÍDIO, atente-se:
A) Jamais entregar-te-ão as encomendas amanhã.
O termo correto é feminicídio. Segundo o livro "Feminicídio
#InvisibilidadeMata", publicado pelo Instituto Patrícia Galvão e
Fundação Rosa Luxemburgo, a difusão do termo feminicídio aumenta a visibilidade da dimensão e dos contextos dos feminicídios
praticados no Brasil, é uma oportunidade para que o feminicídio
não seja minimizado e ajuda no combate às práticas discriminatórias contra as mulheres no sistema de Justiça.
Feminicídio não é crime "passional". No século passado, qualquer crime de gênero recebia essa classificação. Mas hoje já há
o reconhecimento de que feminicídios não são crimes passionais,
pois não estão relacionados à paixão, mas ao menosprezo pela vida
da mulher. Tampouco use termos como "defesa da honra" ou "sob
violenta emoção". Essa abordagem transfere a culpa para a vítima.

B) Jamais te entregarão as encomendas amanhã.
C) Entrego-te as encomendas agora.
D) Eu te entrego as encomendas agora.
E) Entregam-se-lhes as encomendas hoje.

45. (URCA/2021.1) Assinale a alternativa que contém desvio
ortográfico:
A) Aonde foram os peregrinos?
B) Aonde moras?

(MANUAL UNIVERSA PARA JORNALISTAS: Boas práticas na cobertura da violência contra a mulher)

C) Onde reside a delegada?

Tendo como fonte (opcional) os textos motivadores acima,
produza uma NOTA DE REPÚDIO sobre o tema "As notícias
de feminicídio e o reforço involuntário da violência", respondendo a uma matéria jornalística hipotética em que não se observam boas práticas jornalísticas. Em sua nota de repúdio,
situe os fatos, os interlocutores e se assegure de que a defesa de
seu ponto de vista esteja clara. Evite cópias do texto motivador,
empregue a norma padrão escrita da Língua Portuguesa e explore o tema de forma ampla, evitando focalizar em um único
elemento temático. Não use seu próprio nome para assinar a
nota; use o nome de uma instituição real ou fictícia.

D) Donde vieram os romeiros?
E) Onde estiveram as testemunhas?
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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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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;
- ater-se 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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PROVA DE ESPANHOL - QUESTÕES 46 A 60

Texto 1: Questões de 46 a 50
¿Qué está pasando en Colombia? Reforma tributaria, protestas, militarización de ciudades y amenazas a la ONU
Una polémica reforma tributaria impulsada por el gobierno Iván Duque llevó hace una semana a miles de personas a las calles de Colombia,
a pesar de estar en el tercer pico de contagios de coronavirus. La premisa,
para muchos en las calles y en redes sociales, es que el gobierno es más
peligroso que el propio virus. Tras seis días de manifestaciones contra el
gobierno Duque, la cifra oficial de muertos en las protestas asciende a 19 entre civiles y policías -, los heridos se cuentan por cientos y el país sigue
sumido en una crisis de derechos humanos que ni siquiera el anuncio del
presidente de retirar la reforma ha podido acallar.
.Fue una propuesta polémica en medio de una de las peores crisis económicas por las que hayan pasado los colombianos debido a la pandemia
de coronavirus. El gobierno de Colombia radicó el 15 de abril una reforma
económica buscaba, según lo consignado en el texto, ponerles impuestos a
productos básicos de la canasta familiar, aumentar el costo de la gasolina,
ampliar la base gravable del impuesto de renta, imponer un impuesto solidario para salarios altos, poner impuesto al patrimonio por dos años, IVA
para los servicios funerarios y los servicios de internet, entre otros.
Según los argumentos del entonces ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, la iniciativa fiscal buscaba obtener recursos por el equivalente a US$ 6.000 millones anuales para poder continuar con los programas sociales de asistencia a los más pobres y a quienes lo han perdido
todo por la pandemia de covid-19. La propuesta no fue bien recibida y
los colombianos salieron masivamente a las calles el 28 de abril a protestar contra la medida. Muchas manifestaciones terminaron en hechos
violentos, desmanes y vandalismo. Cientos de civiles y policías resultaron
heridos y varias personas han muerto en medio de los enfrentamientos en
ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, entre otras..
Varios días de protestas y el retiro de la reforma tributaria le costaron
el puesto al ministro de Hacienda. Alberto Carrasquilla renunció al cargo
un día después de que el presidente Duque anunciara el retiro del controvertido proyecto de reforma fiscal, según un comunicado de la Presidencia.
Según la nota oficial, Carrasquilla anunció su decisión tras "una reunión
cordial" con Duque. Para el gobierno, según el texto, "llegar rápidamente
a un consenso democrático en torno a una reforma del sistema impositivo
colombiano es un imperativo".
Las protestas, que en su mayoría han sido pacíficas, también dejaron enfrentamientos entre manifestantes y la policía en varias ciudades del
país. Las cifras sobre heridos, muertes y afectados varían. Según la Defensoría del Pueblo, al menos 19 personas han muerto en cinco días de
protestas hasta este lunes. La institución dijo en un comunicado que ha
recibido hasta el momento 140 quejas por uso excesivo de la fuerza por
parte de la policía y que las está revisando.
El Ministerio de Defensa dice que seis días de protestas han dejado
540 policías heridos, 306 civiles lesionados y uno fallecido.
La ONG Temblores, que ha hecho seguimiento a las denuncias de violaciones de derechos humanos durante las protestas, ha denunciado 26
muertes de manifestantes a manos de la policía, más de 1.100 casos de
violencia policial, 761 detenciones arbitrarias, 9 casos de violencia sexual
por parte de la fuerza pública, y decenas de casos de desapariciones en
el contexto de las movilizaciones. Según el ministro de Defensa, se han
abierto 29 investigaciones disciplinarias, 7 investigaciones penales con la
fiscalía y 5 investigaciones por parte de la justicia penal militar, por denuncias relacionadas con abuso de autoridad de la fuerza pública. Allí donde
haya denuncias es necesario hacer las investigaciones respectivas. Se están
aplicando los procesos, dijo Molano a periodistas este martes. En cuanto

a las denuncias de supuesto abuso policial, el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, dijo que dio instrucciones al inspector de la institución para abrir 26 investigaciones preliminares. El ministro de Defensa,
Diego Molano, lamentó este domingo las muertes y relacionó las manifestaciones violentas al vandalismo, e indicó que detrás de algunos hechos
de violencia durante las protestas, hay al menos seis grupos criminales
presuntamente vinculados. También reportó que se han vandalizado 94
bancos, 254 comercios, 14 peajes, 4 estatuas, 69 estaciones de transporte,
36 cajeros, 2 gobernaciones, 43 CAI y 21 CAI más destruidos. Disponível
em: https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/04/protestas-colombia-reforma-tributaria-violentas-militarizacion-ciudades-amenazas-a-laonu-orix/. Acesso em 04. Mai. 2021.

46. (URCA/2021.1) Vários países da América Latina, assim como
a Colômbia, vem enfrentando uma grave crise econômica durante 2020 e ao longo de 2021.Isso acabou gerando uma série
de protestos no país latino, de acordo com o texto isso aconteceu PRINCIPALMENTE porque:
A) O atual presidente, negacionista da COVID-19, se recusa a adquirir
vacinas para a população.
B) O atual ministro da economia, Iván Duque llevó, decidiu elaborar
um pacote econômico que taxaria pequenos salários.
C) O atual governo resolveu criar uma reforma tributária que agrava a
crise econômica criando mais impostos para a população.
D) O atual presidente boliviano, Alberto Carrasquilla, resolveu militarizar algumas cidades devido a uma terceira onda de Coronavírus
que o país enfrenta.
E) O governo planeja uma reforma tributária que visa taxar apenas as
grandes fortunas e os militares, deixando de forma o judiciário.
47. (URCA/2021.1) Vários produtos e serviços são apontados, no
texto, como alvos da Reforma Tributária do atual governo colombiano, assinale a ÚNICA alternativa que traz TODOS que
se planejou taxar:
A) Serviços de internet, serviços funerários, cesta básica e gasolina
B) Serviços de internet, imposto de renda, grandes fortunas, salários
dos militares e gasolina
C) Imposto de renda, grandes fortunas, salários dos militares e gasolina
D) Gasolina, imposto de renda, grandes fortunas e serviços funerários
E) Imposto de renda, grandes fortunas, internet e serviços funerários
48. (URCA/2021.1) De acordo com o texto, as manifestações que
ocorreram na Colômbia podem ser classificadas como:
A) Extremamente violentas com a morte de 140 pessoas, segundo dados do Ministério da Defesa
B) Pacíficas, já que não houve nenhuma morte, anunciou o Ministério
da Defesa
C) Em sua maioria pacífica, porém com confrontos entre civis e militares 19 pessoas morreram
D) Em sua maioria pacífica, porém com confrontos entre civis e militares 20 pessoas morreram
E) Segundo a Ouvidoria do governo, os protestos foram violentos e
deixaram 140 pessoas mortas.
49. (URCA/2021.1) Para o Ministro da Defesa, Diego Molano, os
protestos violentos se deram porque:
A) A ONG Temblores incentivou o confronto entre manifestantes e
militares
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B) Dentro dos grupos de manifestantes, havia vândalos e facções criminosas
C) Militares tentaram aproveitar a situação para dar um golpe de estado
D) Civis e militares se uniram a ONG Temblores para iniciar uma crise
contra o atual governo
E) Dentro dos grupos de manifestantes, havia vândalos, facções criminosas e militares golpistas.
50. (URCA/2021.1) No extrato "imponer un impuesto solidario
para salarios altos, poner impuesto al patrimonio por dos años,
IVA para los servicios funerarios" a palabra IVA pode ser traduzida como:
A) Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços

A) Em uma maior dificuldade de acesso das vacinas nos países ricos
B) No aumento dos lucros das empresas produtoras de vacinas, nos
Estados Unidos
C) Uma redução na disparidade de oferta de vacinas em países ricos e
pobres
D) Uma redução na procura por vacina nos sistemas públicos de saúde
de países pobres
E) Uma redução na oferta de insumos para a produção de vacinas.
52. (URCA/2021.1) A indústria farmacêutica é uma das mais ricas
do mundo, ganhando bilhões de dólares todos os anos enquanto
milhões de pessoas morrem por falta de acesso a medicamentos
caros. O posicionamento das empresas fabricantes de vacinas
em relação a quebra das patentes foi de:
A) Apoio, já que sem essa quebra a pandemia durará mais tempo, prejudicando a indústria

B) Imposto Predial e Territorial Urbano

B) Oposição parcial, desde que os governos se responsabilizem pelo
pagamento bilionário do valor das patentes

C) Imposto de Renda Pessoa Física
D) Imposto sobre o Valor Agregado

C) Neutralidade, já que isso não influenciará no rendimento da indústria

E) Imposto Sobre Serviços

D) Apoio, já que muitos diretores das empresas também fazem parte
dos governos internacionais
Texto 2: Questões 51 a 55

E) Oposição, inclusive pressionando o governo Biden a não apoiar a
quebra das patentes

Estados Unidos apoya propuesta para liberar patentes de vacunas
contra el covid-19
La administración Biden, en una importante decisión el miércoles,
dijo que apoyaría la flexibilización de las reglas de patentes sobre las vacunas contra el covid-19 después de un intenso debate interno y un fuerte
rechazo de los fabricantes de medicamentos estadounidenses. Esto podría
expandir el suministro mundial y reducir la brecha de vacunación entre
naciones ricas y pobres. La medida es preliminar y no garantizará que
las reglas de patentes globales se levanten de inmediato. Pero la señal de
apoyo de la administración Biden equivale a un paso importante por el que
los grupos de ayuda y los demócratas habían estado presionando.
La Administración cree firmemente en las protecciones de la propiedad intelectual, pero para poner fin a esta pandemia, apoya la exención de
esas protecciones para las vacunas contra el covid-19, escribió la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en un comunicado.
El presidente Joe Biden y Tai habían estado sopesando el tema después
de los llamados de grupos de defensa global y progresistas para apoyar las
exenciones de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)
que habían sido propuestas por India y Sudáfrica. Biden, como candidato,
prometió apoyar tales exenciones, pero había estado bajo presión de las
compañías farmacéuticas para mantenerlas en su lugar.
En el período previo a la decisión del miércoles, los funcionarios de la
administración encabezados por Tai se reunieron con más de dos docenas
de partes interesadas en el debate sobre la patente de la vacuna, según un
funcionario. Eso incluyó socios comerciales, expertos y defensores de la
salud, grupos laborales y los principales fabricantes de vacunas. Una vez
que se recopiló toda la información, el departamento presentó opciones a
Biden, quien finalmente decidió apoyar la exención siguiendo su compromiso de campaña. https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/06/estados-unidos-liberar-patentes-vacunas-covid-19-trax/
Acesso em: 06 Mai 2021.

51. (URCA/2021.1) Segundo o texto, o Governo do Democrata Joe
Biden apoia a quebra de patentes sobre as vacinas que combatem a COVID-19. Essa quebra acarretará:

53. (URCA/2021.1) De acordo com o texto, Katherine Tai exerce a
função de:
A) Porta voz do governo estadunidense na OMC
B) Chefe de Gabinete da administração Biden
C) Membro do G20, encabeçado pela Índia e países do sul da África
D) Representante Comercial dos Estados Unidos na OMC
E) Senadora estadunidense líder do governo no senado.
54. (URCA/2021.1) Em relação a propriedade intelectual das vacinas o governo Biden:
A) Defende, mas entende que nesse momento o fim da Pandemia é
mais importante
B) É contra, especialmente porque apoia uma democratização do
acesso as vacinas
C) É opositor, pois isso influencia na economía estadunidense
D) É neutro, já que isso não influenciaria a economia do seu país
E) Defende, mas apenas se as empresas dividirem seus lucros com os
governos.
55. (URCA/2021.1) Antes de tomar a decisão, o governo Biden se
reuniu com um grupo de interessado que incluía:
A) Especialistas, defensores da saúde, grupos de trabalho comerciais e
fabricantes de vacinas
B) Parceiros de negócios, especialistas e defensores da saúde, grupos
de trabalho e os principais fabricantes de vacinas
C) Especialistas, defensores da saúde e educação, grupos de trabalho
comerciais e fabricantes de vacinas
D) Especialistas, defensores da saúde, grupos de trabalho comerciais,
fabricantes de vacinas e militares
E) Parceiros de negócios, especialistas do G20, defensores da saúde,
grupos de trabalho e os principais fabricantes de vacinas
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Texto 3: Questões 56
La piel que habito
Es una película dirigida por el director español Pedro Almodóvar, cuyo
rodaje finalizó en 2010, y que se estrenó el 2 de septiembre de 2011. Es el
decimoctavo largometraje de su carrera y ha recibido diversos galardones,
como cuatro premios Goya (entre ellos, a la mejor actriz protagonista) y
el BAFTA británico a la mejor película extranjera.
En Toledo, en 2012, el doctor Robert Ledgard (Antonio Banderas)
vive en "El Cigarral", una mansión en las afueras de la ciudad donde tiene
su laboratorio y quirófano personales. Allí mantiene cautiva a una joven
que ese día ha intentado suicidarse abriendo sus muñecas, Ledgard logra
salvarla, pero se muestra molesto por la fragilidad de la piel. Posteriormente, usa plasma animal para crear piel sintética que injerta en la muchacha. Atándola en la camilla de su laboratorio experimenta apoyándole
la llama de un soplete y posteriormente un mosquito que intenta picarla,
curiosamente, ninguno de los dos logra lastimarla.
Tras esto se ve al doctor exponiendo en el instituto de biotecnología
donde trabaja que ha creado con éxito piel sintética a la que llama "Gal",
que no sufre quemaduras y es inmune a las picaduras de insecto declarando
así que gracias a esto las personas no solo estarán a salvo de ser lastimadas o desfiguradas por accidentes, también podrán erradicar enfermedades
como la malaria. Aunque Ledgard anuncia que solo se ha probado en ratones atímicos, tras su disertación el presidente de la compañía lo interroga
y lo hace reconocer que ha diseñado la piel integrando atributos del ADN
de los cerdos para mejorar las defensas de la piel: su superior se muestra
molesto ya que esto viola las convenciones de experimentación y aunque
en lo personal lo apoya le advierte será denunciado de continuar. Ledgard
se excusa explicando que lo hizo como un experimento personal en memoria de Gal, su esposa fallecida en un accidente y con solo saber que
ha logrado crearla se da por satisfecho por lo que asegura abandonará su
investigación. https://es.wikipedia.org/wiki/La_piel_que_habito Acesso em: 06/05/2021

Comisión de Investigación Parlamentaria. Teich dijo que, en cambio, él
esperaba promover las medidas de mitigación frente a la pandemia respaldadas por la Organización Mundial de la Salud, pero también dijo que no
podía hacer cumplir esas medidas desde su oficina.
En mi rol como ministro, si hubiera tenido autonomía para hacerlo,
obviamente hubiera trabajado en el distanciamiento social, en todas las
medidas de protección. El presidente podría tener sus actitudes, pero mi
postura sería buscar todo lo importante (para proteger) a la sociedad (...)
La idea de que tendríamos un programa nacional, con una conducta homogénea, dijo.
Los legisladores están llevando a cabo una investigación sobre el
elevado número de muertes por covid-19 en Brasil y las razones por las
que el país no ha sido capaz de contener la pandemia, que se ha cobrado
la vida de más de 400.000 brasileños. La lentitud en la vacunación y la
amalgama de restricciones implican que el brote puede seguir siendo grave
durante la mayor parte de 2021. El jueves, el ministro de Salud, Marcelo
Queiroga, y el director de la agencia de medicamentos, Antonio Torres
Barras, declararán ante la comisión. Disponível em: https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/06/bolsonarohidroxicloroquina-ministro-salud-nelson-teich-trax/Acesso em: 06 Mai. 2021

57. (URCA/2021.1) O texto apresenta uma notícia sobre A Comissão Parlamentar de Inquério (CPI) que investiga a gerência da
crise causada pelo novo Coronavírus. Sobre isso, a principal
mensagem do texto é:
A) A demissão do Ministro Teich, por Bolsonaro, pela não aderência
a Cloroquina
B) O incentivo de Teich ao uso da Hidroxicloroquina
C) O pedido de demissão de Teich por não apoiar o uso de Hidroxicloroquina
D) A lentidão na vacinação em todo o território brasileiro
E) A recusa do Governo Bolsonaro em comprar as vacinas disponíveis
no mercado

56. (URCA/2021.1) Na sinopse o personagem de Antonio Banderas
interpreta:

58. (URCA/2021.1) O trecho sublinhado pode ser traduzido como:

A) Um médico que trabalha com experiências em pele sintética.

A) O presidente poderia ter suas atitudes

B) Um diretor de cinema que sofre de síndrome de Estocolmo

B) O presidente poderia temer suas atitudes

C) Um médico que se casa com uma mulher que tem pele sintética

C) O presidente poderia tentar impedir suas atitudes

D) Um funcionário de um laboratório que rouba amostras de pele sintética

D) O presidente poderia fingir suas atitudes
E) O presidente poderia se aproveitar de suas atitudes

E) Um médico que tenta libertar uma moça de seu cativeiro
Texto 5: Questões 59 e 60
Texto 4: Questões 57 e 58
Yo No Sé Mañana
Exministro de Salud testifica que Bolsonaro lo presionó para que
respaldara uso de la hidroxicloroquina
El exministro de Salud de Brasil Nelson Teich dijo a una comisión de legisladores que investigan el manejo de la pandemia de covid-19 por parte
del presidente Jair Bolsonaro que presentó su renuncia cuando llevaba menos de un mes en el cargo debido a la presión del mandatario para promover la hidroxicloroquina como tratamiento contra el virus.
La petición concreta (de renuncia) se debió al deseo (del gobierno] de
expandir el uso de la cloroquina. Esa semana hubo un discurso del presidente diciendo que el ministro (de Salud) debía estar en sintonía con él.
El día antes (de la renuncia) mantuvo una reunión con empresarios en la
que dijo que se expandería el (uso del) medicamento y a la noche lo volvió
a decir. Al día siguiente pedí el cese, declaró Teich el miércoles ante la

Yo no sé si soy para ti, si serás para mí
Si lleguemos a amarnos, odiarnos
Yo no sé mañana, yo no sé mañana
Quien va a estar aquí
De un café pasamos al sofá
De un botón a todo lo demás
No pusimos reglas ni reloj
Aquí estamos solos tú y yo
Todo lo que ves es lo que soy
No me pidas más de lo que doy, no, oh-uh
Yo no sé? Disponível em: https:// https://www.musixmatch.com/pt. Acesso em: 10 Mai. 2021
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59. (URCA/2021.1) A aprendizagem vocabular é descrita por Tomitch (2001) como uma das bases de toda a aprendizagem em
Língua Estrangeira (LE). Uma das maneiras mais lúdicas de
se aumentar o léxico é através de músicas, no trecho da canção
trazida podemos dizer que a informação mais importante é:
A) O relacionamento abusivo de um casal heterossexual
B) O relacionamento abusivo de um casal homossexual
C) A incerteza das relações entre pessoas do mesmo sexo
D) A incerteza das relações amorosas
E) A incerteza das relações vividas em países falantes de língua espanhola

60. (URCA/2021.1) A melhor tradução, em Língua Portuguesa,
para o trecho sublinhado na canção é:
A) De uma flor para algo mais
B) De uma planta para algo mais
C) De uma dúvida para uma certeza
D) De algo simples a algo mais
E) De um botão para tudo o mais

PROVA II: HISTÓRIA, GEOGRAFIA, LINGUA PORTUGUESA/LITERATURA LUSÓFONA, REDAÇÃO E LINGUA ESTRANGEIRA

15

