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FÍSICA
Questões de 01 a 25
01. A imagem a seguir indica três caminhos diferentes para 

chegar de carro da cidade de Porto Alegre até a cidade 
de Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Porto Alegre

Torres

     2 h 29 min
197 km

    3 h 45 min
222 km

     3 h 45 min
222 km

     2 h 14 min
192 km

Levando em conta as distâncias e os tempos estimados 
de viagem por cada um dos três caminhos, pode-se 
inferir que o módulo da velocidade média estimada
a) é menor no caminho 1.
b) é maior no caminho 1.
c) é maior no caminho 3.
d) é maior no caminho 2.
e) é igual nos três caminhos.

02. Um bloco é mantido em repouso sobre um plano 
inclinado (posição A), até que é abandonado e desce 
o plano. Na posição B, o bloco segue em movimento, 
conforme representa a figura.

A

B

Sobre o movimento do bloco e desconsiderando a força 
de atrito e a resistência do ar, é possível afirmar que

a) o bloco mantém a velocidade constante durante toda 
a trajetória representada.

b) após ser abandonado, o bloco mantém o módulo 
da velocidade constante enquanto desce o plano 
inclinado, depois disso, vai diminuindo o módulo da 
velocidade com desaceleração constante até parar.

c) tanto enquanto desce quanto depois do término do 
plano inclinado, o módulo da velocidade diminui com 
desaceleração constante.

d) o bloco mantém o módulo da velocidade constante 
enquanto desce o plano inclinado e depois disso, mas 
o módulo da velocidade tem maior valor na descida.

e) após ser abandonado, o bloco aumenta o módulo da 
velocidade enquanto desce a rampa; depois disso, 
segue em movimento com velocidade constante.

03. Uma pessoa com uma massa de 90 kg teve a ideia de 
testar a aceleração do elevador do seu prédio. Para isso, 
ela usou uma balança analógica e fez marcações da 
sua massa quando o elevador estava parado (marcava 
90 kg), quando ele acelerou em ascensão e, por último, 
quando ele acelerou para baixo. Essa pessoa verificou 
que, nos dois casos, a aceleração do elevador tinha o 
mesmo módulo, 2 m/s2.
Nessa condição, os valores marcados na balança 
enquanto o elevador subia e enquanto ele descia com 
aceleração constante foram, respectivamente,

Considere g = 10 m/s2.
a) 90 kg e 90 kg.
b) 108 kg e 72 kg.
c) 72 kg e 108 kg.
d) 72 kg e 72 kg.
e) 108 kg e 108 kg.

04. Um objeto de 1 kg é abandonado do topo de um prédio 
a uma altura de 50 metros. Na base do prédio há uma 
superfície plana mantida por quatro molas iguais, uma 
em cada extremidade, e com coeficientes elásticos 
de 500 N/m. Considerando o sistema conservativo, a 
deformação de cada uma das molas em centímetros vai 
ser de, aproximadamente,
a) 5.
b) 15.
c) 35.
d) 70.
e) 140.

05. Em um jogo de tênis, uma bola de aproximadamente 125 
gramas pode atingir velocidades superiores a 300 km/h, 
e o contato da raquete com a bola se dará na ordem de 
5 milissegundos. Em uma jogada, um tenista recebeu a 
bola com uma velocidade translacional de 30 m/s e a 
rebateu com uma velocidade de 70 m/s. Considerando 
os dados fornecidos anteriormente, a força entre a 
raquete e a bola é de, aproximadamente,
a) 1 000 N.
b) 1 500 N.
c) 2 000 N.
d) 2 500 N.
e) 3 000 N.
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06. Em uma seringa cujo êmbolo tem 1 cm de diâmetro 
é colocada uma agulha com o diâmetro de 0,3 mm. 
Considere que um profissional da área médica, ao aplicar 
um medicamento, exerça sobre o êmbolo uma força 
(F1) e que, como consequência disso, o medicamento 
seja ejetado pela seringa com uma segunda força (F2), 
conforme representa a figura.

F1 F2

Pensando no Princípio de Pascal, a razão entre as forças 
F1 e F2 é de, aproximadamente,

a) 11.
b) 2π.
c) 4π.
d) 1 110.
e) 111.

07. A unidade astronômica (UA) é uma unidade de medida 
utilizada para representar distâncias astronômicas em 
termos da distância entre a Terra e o Sol. Isto é, uma 
unidade astronômica representa a distância Terra-Sol. 
A tabela mostra as distâncias dos planetas do sistema 
solar até o Sol nessa unidade de medida.

Planeta Distância em relação ao Sol (UA)
Mercúrio 0,39

Vênus 0,72
Terra 1,00

Marte 1,52
Júpiter 5,20
Saturno 9,53
Urano 19,10

Netuno 30,00

Considere as seguintes afirmações sobre a tabela:
I.  Dentre os planetas do sistema solar, o que possui 

o maior período de revolução em torno do Sol é 
Mercúrio.

II.  A razão entre os períodos de revolução da Terra e de 
Urano em torno do Sol é, aproximadamente, 0,012.

III.  O período de revolução de Netuno em torno do Sol é 
30 vezes maior que o período de revolução da Terra 
em torno do mesmo astro.

Quais estão corretas?

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

08. Em um experimento de laboratório em um dia em que a 
temperatura ambiente era de 20 °C, um professor deixa 
passar por uma tubulação metálica, muito comprida e 
pouco espessa, em equilíbrio térmico com o ambiente, 
água fervente em um primeiro momento e, após 
esse equilíbrio da tubulação, água à temperatura de 
solidificação.

Sobre a dilatação da tubulação são feitas as seguintes 
afirmações:

I.  A variação no comprimento da tubulação vai ser 
maior quando aquecida pela ação da água fervente 
do que quando resfriada sob ação da água na 
temperatura de solidificação.

II.  A variação do comprimento da tubulação é 
diretamente proporcional à variação da temperatura 
imposta.

III.  A variação do comprimento da tubulação independe 
do comprimento inicial.

Quais estão corretas?

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

09. O gelo seco é o estado sólido do dióxido de carbono que, 
em condições específicas de pressão e temperatura, é 
capaz de fazer a transformação direta do estado sólido 
para o estado gasoso, ou seja, é capaz de sublimar. 
Sabendo-se que o calor latente de sublimação do CO2 
é de 83 cal/g e que a temperatura de sublimação dessa 
mesma substância é de –78,5 °C, a energia que deve 
ser retirada sob forma de calor do CO2, nas condições 
específicas, para que 100 g desse elemento se transforme 
em gelo seco é de
a) 8,3 cal.
b) 652 cal.
c) 830 cal.
d) 8,3 kcal.
e) 651,5 kcal.
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10. Um gás ideal em um recipiente sofre diversas 
modificações no seu estado, basicamente pela alteração 
da pressão, do volume e da temperatura. Os gráficos a 
seguir representam três transformações termodinâmicas 
em diagramas V × p.

V

p

V

p

V

p
I II III

Os diagramas I, II e III podem ser, respectivamente, 
transformações

a) isobárica, isotérmica e isocórica.
b) adiabática, isotérmica e isobárica.
c) isocórica, isométrica e isovolumétrica.
d) isocórica, isotérmica e adiabática.
e) isocórica, isotérmica e isobárica.

11. Rudolf Diesel patenteou um motor a combustão de 
elevada eficiência, demonstrando, no ano de 1900, um 
motor movido a óleo de amendoim, cuja tecnologia leva 
seu nome até hoje. Nesse tipo de motor, o ciclo de Diesel 
caracteriza-se por sua forma de combustão, causada 
pela compressão da mistura do ar com o combustível.

Disponível em: <http://www.if.ufrgs.br>. Acesso em: 3 abr. 2018. (adaptado)

O diagrama mostra o ciclo de Diesel que funciona em 
quatro tempos.

p

v

1

32

4

Sobre esse ciclo, complete as lacunas do enunciado na 
ordem em que aparecem, guiando-se pelos números no 
diagrama.

O ciclo inicia em uma ________ (1-2), passando por uma 
etapa de ___________ (2-3), uma expansão adiabática 
(3-4) e uma redução na pressão a partir de uma etapa 
___________ (4-1). Sendo assim, a entrada e a saída de 
energia sob forma de calor só é permitida nas etapas 
________ e ___________ , respectivamente.

a) compressão adiabática – expansão isobárica – 
isocórica – 2-3 – 4-1.

b) expansão adiabática – compressão isobárica – 
isocórica –| 2-3 – 4-1.

c) expansão isotérmica – compressão isotérmica – 
isobárica – 1-2 – 3-4.

d) compressão isobárica – expansão isotérmica – 
isotérmica – 1-2 – 3-4.

e) compressão isobárica – expansão isotérmica – 
isotérmica – 2-3 – 4-1.

12. Sobre ondas mecânicas e eletromagnéticas, são feitas as 
seguintes afirmações:
I.  Uma onda mecânica não necessita de meio material 

para se propagar.
II.  A frequência da luz é maior que a frequência das 

ondas de rádio.
III.  O som é uma onda mecânica longitudinal, e a luz, 

uma onda eletromagnética transversal.

Quais estão corretas?

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

13. A onda senoidal da figura está representada em um 
quadriculado de 1 cm × 1 cm, considerando frequência 
de 150 kHz. Pode-se dizer que sua velocidade é de

a) 6 m/s. 
b) 6 000 m/s.
c) 3 m/s. 
d) 3 000 m/s.
e) 60 m/s.

14. Um objeto luminoso é colocado a 20 cm de distância 
do vértice de um espelho esférico côncavo de 15 cm 
de distância focal. A imagem produzida será ________ , 
________ e __________ , a uma distância de __________ 
do vértice do espelho.
a) virtual – direita – menor – 30 cm.
b) real – invertida – maior – 60 cm.
c) real – invertida – menor – 30 cm.
d) virtual – direita – maior – 60 cm.
e) real – direita – maior – 60 cm.
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15. Uma lupa, também conhecida como lente de aumento, 
utilizada no ar, se comporta como uma lente __________, 
caracterizada por apresentar as bordas __________ que 
o centro da lente.

a) convergente – mais grossas.
b) biconvexa – mais grossas.
c) convergente – mais finas.
d) divergente – mais finas.
e) divergente – mais grossas.

16. Sobre o fenômeno da refração da luz, considere as 
afirmativas.
I.  O desvio da luz verde é mais acentuado que o da luz 

amarela em um prisma de vidro.

II.  A velocidade e a sua frequência aumentam na 
passagem de um raio de luz do ar para água.

III.  A luz altera obrigatoriamente sua direção de 
propagação quando muda de meio.

Quais afirmativas estão corretas?

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

17. Um estudante, em uma aula prática de eletrostática, 
recebe de seu professor três corpos, A, B e C. É pedido 
ao aluno, então, que avalie os corpos de acordo com 
a maneira como estes interagem entre si. Após fazer 
vários testes, ele monta a seguinte tabela a respeito das 
interações elétricas entre os corpos:

A e B Repulsão
B e C Atração

A e C ?

Após a aula, o aluno percebeu que, por um descuido seu, 
um dos itens da tabela não fora preenchido. A respeito 
dessa situação, pode-se concluir que

a) o item incompleto da tabela seria corretamente 
preenchido como “Repulsão”.

b) A e B estão carregados com cargas de sinal oposto.
c) B e C estão carregados com cargas de mesmo sinal.
d) o item incompleto da tabela seria corretamente 

preenchido como “Atração”.
e) A e C estão eletrizados com carga de mesmo sinal.

18. Uma pequena esfera metálica, de massa e carga elétrica 
consideráveis, é abandonada em uma região do espaço 
onde não há gravidade, mas existe um campo elétrico 
uniforme, conforme a figura a seguir.

A respeito do movimento subsequente do corpo, é 
correto afirmar que

a) se a carga q  for positiva, sua energia potencial elétrica 
irá aumentar durante o movimento.

b) se a carga q for negativa, sua energia potencial elétrica 
irá aumentar durante o movimento.

c) independente do sinal da carga q, sua energia 
potencial elétrica diminuirá ao longo do movimento.

d) independente do sinal da carga q, a força elétrica 
sobre ela diminuirá ao longo do movimento.

e) independente do sinal da carga q, seu movimento 
será uniforme.

19. Duas lâmpadas são instaladas em paralelo, sob a d.d.p. 
especificada pelo fabricante, com potências conforme 
indicado na figura a seguir.

30 W

e

c

a

f

d

b

60 W

∆V
–+

Sobre essa situação, é correto afirmar que
a) as duas lâmpadas são percorridas pela mesma 

corrente elétrica.
b) as duas lâmpadas possuem a mesma resistência.
c) a lâmpada de maior brilho possui maior resistência.
d) a lâmpada de 60 W é percorrida por uma corrente 

elétrica maior que a de 30 W.
e) a lâmpada de maior brilho possui maior d.d.p.
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20. O circuito é composto por quatro resistores idênticos de 
resistência R, uma fonte de tensão E, um amperímetro 
e um voltímetro ideais. Sabendo-se que a leitura do 
amperímetro é de 12 A e a leitura do voltímetro indica 6 V, 
o valor da resistência R de cada resistor é, em ohms,

V+
–

A

VR

R

R

Amperímetro

RE

a) 
1
2
.

b) 1.
c) 2.
d) 3.
e) 6.

21. Um fio condutor enrolado em torno de um prego, 
completando 14 voltas, é capaz de gerar um campo 
magnético desde que haja corrente elétrica passando 
por ele. Isso pode ser verificado quando são presas as 
duas pontas de um fio nessa condição em uma pilha ou 
bateria, conforme a figura.

2 cm

5 mA

N S

– Pilha +

O resultado é que o prego passa a atrair outros elementos 
metálicos, se tornando um eletroímã. Considerando 
o desenho, o campo magnético gerado pelo sistema, 
considerando a permeabilidade magnética do ferro 
2,5 · 10–1 T · m/A, é

a) 0,88 T.
b) 1,40 T.
c) 2,50 T.
d) 8,75 T.
e) 14,00 T.

22. A figura representa a trajetória de uma partícula 
carregada eletricamente com carga positiva que foi 
lançada a partir de um orifício em uma região onde o 
campo magnético B é constante.

B

Orifício

O vetor que melhor representa a velocidade com que a 
partícula foi lançada para dentro da região é

a) 

b) 

c) 

d) 
e) nulo.
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23. A bobina de Helmholtz é um dos magnetômetros mais 
simples utilizados em laboratórios de Física. O sistema 
é representado por duas bobinas circulares de mesmo 
raio e por uma bússola entre as bobinas. Sem que passe 
corrente por nenhuma das bobinas, a bússola responde 
apenas ao campo magnético da Terra e se direciona para 
o Norte geográfico (Sul magnético) do planeta.
Sobre esse sistema, considere as seguintes afirmações:
I.  Se as duas bobinas forem percorridas pela mesma 

intensidade de corrente elétrica contínua e 
com sentidos contrários, o ponteiro da bússola 
permanecerá inalterado.

II.  Se as duas bobinas forem percorridas por uma 
corrente elétrica de mesma intensidade e com o 
mesmo sentido, o ponteiro da bússola permanecerá 
inalterado.

III.  Ao iniciar a passagem de corrente elétrica 
em qualquer sentido em uma das bobinas, 
consequentemente surgirá uma corrente elétrica 
constante e permanente na outra bobina, o que 
alterará a indicação da bússola.

Quais estão corretas?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e II.
d) Apenas I e III.
e) Apenas II e III.

24. O ano de 1905 é conhecido como o annus mirabilis 
(“ano maravilhoso”) de Albert Einstein, marcado pela 
publicação de uma série de trabalhos de grande impacto 
na ciência. Entre esses trabalhos está a Equivalência 
entre Massa e Energia, que afirma que a inércia – isto 
é, a massa de um corpo – depende de sua quantidade 
de energia de repouso. Para um corpo em repouso, esta 
relação é dada pela famosa equação E = mc2, na qual E é 
a energia desse corpo, m é a sua massa e c é a velocidade 
da luz no vácuo.
Considerando os processos:
1. Aquecimento de um corpo.
2. Fissão de um núcleo pesado.
3. Fusão de dois núcleos leves.
4.  Uma mola que estava inicialmente comprimida é 

solta, voltando ao comprimento inicial.

Pode-se dizer que ocorre diminuição da massa de 
repouso em _____________ e aumento da massa de 
repouso em _____________ .

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas. 
a) 2 e 3 – 1 e 4.
b) 2 e 4 – 1 e 3.
c) 1, 2 e 3 – 4.
d) 1, 2 e 4 – 3.
e) 2, 3 e 4 – 1.

25. A chamada Física Moderna constitui o ramo da Física 
que estuda diversas teorias desenvolvidas a partir 
do século XX, responsáveis por mudar radicalmente 
nossa compreensão sobre como a natureza funciona. 
Considere as afirmativas sobre algumas dessas teorias e 
assinale a alternativa correta.
a) O efeito fotoelétrico consiste na emissão de fótons 

por um metal que é atingido por elétrons.
b) A Teoria da Relatividade Especial, de Albert Einstein, 

comprovou que a velocidade da luz no vácuo é 
relativa, fato que dá nome à teoria.

c) O modelo atômico de Bohr explicou com sucesso o 
espectro de emissão do átomo de hidrogênio, a partir 
da adoção de um modelo no qual somente algumas 
órbitas são “permitidas” para os elétrons.

d) A difração da luz é um experimento que evidencia a 
natureza corpuscular da radiação eletromagnética.

e) O efeito fotoelétrico foi explicado satisfatoriamente a 
partir da adoção de um modelo ondulatório para a 
luz.
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LITERATURA
Questões de 26 a 50
Instrução: as questões 26 e 27 estão relacionadas ao texto 
a seguir.

Ato 3, cena 1

Elsinor, na sala do castelo
HAMLET – “Ser ou não ser, eis a questão.
Será mais nobre sofrer na alma
Pedradas e flechadas do destino feroz
Ou pegar em armas contra o mar de angústias
E, combatendo-o, dar-lhe fim?” 

Hamlet, de William Shakespeare.

26. O existencialismo é uma doutrina filosófica centrada na 
análise do modo como seres humanos têm existência 
no mundo. Procura encontrar o sentido da vida por 
meio da liberdade incondicional, da escolha e da 
responsabilidade pessoal. Essa tendência filosófica 
surgiu e se desenvolveu na Europa entre as duas guerras 
mundiais (1918-1939).
O célebre questionamento da personagem Hamlet pode 
ser considerado um predecessor do existencialismo. Isso 
se deve ao fato de
I.  salientar que o conhecimento de si próprio provoca a 

angústia existencial do ser humano.
II.  destacar que a loucura – de que foi vítima Hamlet – 

torna-se iminente quando o ser humano passa a ter 
consciência de si mesmo.

III.  enfatizar a inexistência de escolha que caracteriza a 
existência humana.

Quais trechos completam corretamente a frase do 
enunciado?

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

27. Não há consenso a respeito da data em que a peça 
Hamlet, de William Shakespeare, foi escrita. Alguns a 
localizam em 1599; outros, em 1602. Independentemente 
da data, situa-se a mais longa peça shakespeariana em 
plena vigência do Renascimento inglês. Assim, fica claro 
que em Hamlet evidenciem-se características dessa 
estética. 
Qual valor renascentista é observado predominantemente 
nessa obra?
a) Busca incessante pelo prazer supremo.
b) Valorização do ser humano, que é colocado no centro 

do pensamento filosófico.
c) Libertação de qualquer obrigação de solidariedade.
d) Exagero das virtudes de outrem, outorgando-lhe o 

poder da perfeição.
e) Aversão ao desenvolvimento das grandes cidades.

28. A produção da lírica-filosófica é uma das vertentes de 
Gregório de Matos Guerra. Em vários de seus textos, 
observa-se o intuito de provocar reflexão sobre a 
efemeridade da vida e do tempo. Tal temática, contudo, 
é itinerante, constituindo-se preocupação constante na 
maioria das manifestações artísticas ao longo do tempo.

Assinale a alternativa em que esse tema não esteja 
presente.

a) Faça tudo valer a pena
a vida é tão imensa e ao mesmo tempo é tão pequena
Faça tudo valer a pena
Dizer eu te amo não devia ser um problema.

Rubi

b) Alice: Quanto tempo dura o eterno? Coelho: Às vezes, 
apenas um segundo. 

Lewis Carroll

c) Nasce o Sol, e não dura mais que um dia, 
Depois da Luz se segue a noite escura, 
Em tristes sombras morre a formosura, 
Em contínuas tristezas a alegria.

Gregório de Matos Guerra

d) 

Salvador Dalí

e) Amor da minha vida 
Daqui até a eternidade 
Nossos destinos
Foram traçados na maternidade

Cazuza
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29. Adiante estão listados movimentos literários brasileiros 
seguidos de trechos de textos produzidos no contexto 
desses movimentos. A despeito de sua produção ter 
ocorrido em diferentes momentos, a temática do amor 
está presente em todos.
1. Arcadismo 
2. Parnasianismo 
3. Simbolismo
(   ) Para cantar de amor tenros cuidados, 
  Tomo entre vós, ó montes, o instrumento; 
  Ouvi pois o meu fúnebre lamento;
  Se é, que de compaixão sois animados: 
(   ) E eu vos direi: “Amai para entendê-las! 
  Pois só quem ama pode ter ouvido 
  Capaz de ouvir e de entender estrelas”
(   ) A lua, que lhe foi mãe carinhosa,
  Que a viu nascer e amar, há de envolvê-la 
  Entre lírios e pétalas de rosa.
  Os meus sonhos de amor serão defuntos... 
  E os arcanjos dirão no azul ao vê-la,
  Pensando em mim: — “Por que não vieram juntos?”

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.

a) 2 – 1 – 3.
b) 3 – 1 – 2.
c) 1 – 2 – 3.
d) 1 – 3 – 2.
e) 3 – 2 – 1.

30. Maria Firmina dos Reis, ao publicar, em 1859, o romance 
Úrsula, não apenas revelou a importância feminina na 
literatura, como também deu voz aos que foram calados 
pela classe dominante.  

A visão do negro revelada pela escritora é

a) imparcial, o que é possível comprovar por meio da 
escrava Suzana, que relata ter sido vilipendiada tanto 
por negros quanto por brancos.

b) positiva, o que é possível comprovar por meio da 
personagem Tancredo, que – mesmo na condição 
sofrida de cativo – socorre Túlio, cavaleiro ferido em 
uma queda de cavalo.

c) de distanciamento, tendo em vista que a escritora 
– ela mesma negra e neta de escravos –, a fim de 
ascender socialmente, adere ao expediente do 
“branqueamento” de personagens, igual ao que 
construiu Isaura, do romance A Escrava Isaura, de 
Bernardo Guimarães.

d) positiva, o que é possível comprovar por meio da 
personagem Túlio, que – mesmo na condição sofrida 
de cativo – socorre Tancredo, cavaleiro ferido em uma 
queda de cavalo.

e) idêntica à que se observa na obra Macunaíma, de 
Mario de Andrade, na qual o negro é considerado uma 
alegoria que sintetiza o caráter do povo brasileiro.

Instrução: texto para a questão 31.
E logo dois homens apareceram, e amarraram-me 

com cordas. Era uma prisioneira – era uma escrava! Foi 
embalde que supliquei em nome da minha filha, que 
me restituíssem a liberdade: os bárbaros sorriam-se 
das minhas lágrimas, e olhavam-me sem compaixão. 
Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me 
foi possível… a sorte me reservava ainda longos 
combates. Quando me arrancaram daqueles lugares, 
onde tudo me ficava – pátria, esposo, mãe e filha, e 
liberdade! Meu Deus! O que se passou no fundo de 
minha alma, só vós o pudestes avaliar!… Meteram-me 
a mim e a mais trezentos companheiros de infortúnio 
e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio.

Úrsula, de Maria Firmina dos Reis.

31. Assinale a alternativa em que o excerto dialoga com o 
trecho anterior, fazendo alusão a circunstâncias similares 
àquelas pelas quais passou a personagem Suzana, da 
obra Úrsula.

a) Era um sonho dantesco... o tombadilho 
 Que das luzernas avermelha o brilho.
 Em sangue a se banhar.
 Tinir de ferros... estalar de açoite... 
 Legiões de homens negros como a noite, 
 Horrendos a dançar...

Castro Alves

b) Deus! Ó Deus! onde estás que não respondes? 
 Em que mundo, em qu’estrela tu t’escondes 
 Embuçado nos céus?
 Há dois mil anos te mandei meu grito,
 Que embalde desde então corre o infinito...
 Onde estás, Senhor Deus?...

Castro Alves

c) Lá na úmida senzala, 
 Sentado na estreita sala, 
 Junto ao braseiro, no chão, 
 Entoa o escravo o seu canto,
 E ao cantar correm-lhe em pranto 
 Saudades do seu torrão ...

Castro Alves

d) Hoje... o porão negro, fundo,
 Infecto, apertado, imundo,
 Tendo a peste por jaguar...
 E o sono sempre cortado
 Pelo arranco de um finado,
 E o baque de um corpo ao mar... 

Castro Alves

e) Ó mãe do cativo! que alegre balanças
 A rede que ataste nos galhos da selva! 
 Melhor tu farias se à pobre criança 
 Cavasses a cova por baixo da relva.

Castro Alves
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32. Em “Teoria do Medalhão”, escrito por Machado de Assis 
e publicado no livro Papéis avulsos (1882), no diálogo 
que se estabelece entre pai e filho, aquele orienta este 
acerca do comportamento social desejável a quem 
almeja ascensão, afirmando que “qualquer que seja a 
profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças 
grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes 
acima da obscuridade comum.” Insta o filho a abraçar 
o ofício de medalhão. A fim de atender à solicitação do 
pai, Janjão

a) deveria aguardar até ter 45 anos, visto que tal posto 
só seria atingido nessa idade – nunca antes ou depois.

b) uma vez entrado na carreira de medalhão, deveria não 
ter ideias, o que não lhe seria difícil, pois – segundo o 
pai – ele seria “dotado da perfeita inópia mental”.

c) deveria evitar certas atividades culturais – como “ler 
compêndios de retórica, ouvir certos discursos etc.” 
– e entretenimentos como o voltarete, o dominó e o 
whist, visto que essas ocupações levariam à vacuidade 
mental.

d) não deveria empregar figuras expressivas, a exemplo 
de “hidra de Lerna”, “cabeça de Medusa”, e outras – 
caras a românticos, clássicos e realistas – visto que tais 
construções apequenariam o valor de um medalhão 
completo.

e) se fosse ao parlamento, não deveria usar a tribuna, já 
que esse seria um modo de chamar a atenção pública 
para a sua pobreza mental.

33. No conto “O Espelho”, de Machado de Assis, publicado 
no livro Papéis avulsos (1882), lê-se que Jacobina afirma 
haver duas almas: uma interior e outra exterior. Esta só 
não pode ser descrita como

a) um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, 
um objeto, uma operação.

b) aquela cujo ofício é transmitir a vida, assim como a 
interior.

c) aquela cuja perda não implicaria maiores prejuízos, 
visto que sua ausência seria suprida pela alma interior.

d) mutável quanto à natureza e ao estado.
e) passível de ser “recolhida no espelho”.

34. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes 
afirmações.
(   ) No romance O Mulato, o naturalista brasileiro 

Aluísio Azevedo tece críticas contundentes ao clero: 
aponta a corrupção clerical, assim como o fez o 
realista português Eça de Queirós em O Crime do 
Padre Amaro.

(   ) Em O Cortiço, Aluísio Azevedo descortina uma tese: 
provar que o meio, a raça e o momento histórico 
determinam as ações humanas, conduzindo o ser 
humano à degradação moldada pela mistura de 
raças que deságua na promiscuidade sexual e moral.

(   ) O Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, semelhantemente 
a O Cortiço, defende tese determinista: o ser humano 
é retratado em um meio nocivo, do qual se origina 
sua personalidade frágil, marcada, sobretudo, por 
ausência de freios morais e erotismo.

A sequência correta de V e F, de cima para baixo, 
encontra-se na alternativa

a) F – V – V.
b) V – F – V.
c) V – V – F.
d) F – F – F.
e) V – V – V.
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Instrução: texto para a questão 35.
Fanatismo

Minh’alma, de sonhar-te, anda perdida 
Meus olhos andam cegos de te ver!
Não és sequer razão de meu viver, 
Pois que tu és já toda a minha vida!

Não vejo nada assim enlouquecida... 
Passo no mundo, meu Amor, a ler
No misterioso livro do teu ser
A mesma história tantas vezes lida!

“Tudo no mundo é frágil, tudo passa...” 
Quando me dizem isto, toda a graça 
Duma boca divina fala em mim!

E, olhos postos em ti, digo de rastros: 
“Ah! Podem voar mundos, morrer astros, 
Que tu és como Deus: princípio e fim!...”

Florbela Espanca

35. A temática da fugacidade da vida repete-se ao longo do 
tempo nas escolas literárias. Não poderia ser diferente 
na voz daquela que é considerada um dos principais 
nomes da literatura portuguesa.

No poema “Fanatismo”, o eu lírico declara seu amor 
incondicional e estado psicológico de fervor excessivo. 
Contudo, não se esquece da efemeridade da existência, 
mantendo, assim, certa racionalidade. É possível 
observar este comportamento por meio do verso

a) “Meus olhos andam cegos de te ver!”
b) “Pois que tu és já toda a minha vida!”
c) “Não vejo nada assim enlouquecida...”
d) “Tudo no mundo é frágil, tudo passa...”
e) “E, olhos postos em ti, digo de rastros”

Instrução: texto para a questão 36.
Horas Rubras

Horas profundas, lentas e caladas, 
Feitas de beijos, sensuais e ardentes, 
De noites de volúpia, noites quentes 
Onde há risos de virgens desmaiadas…

Ouço as olaias rindo desgrenhadas… 
Tombam astros em fogo, astros dementes. 
E do luar os beijos languescentes
São pedaços de prata pelas estradas…

Os meus lábios são brancos como lagos… 
Os meus braços são leves como afagos, 
Vestiu-os o luar de sedas puras …

Sou chama e neve branca e misteriosa… 
E sou, talvez na noite voluptuosa,
Ó meu Poeta, o beijo que procuras!

36. Considere as afirmações a respeito do soneto anterior, 
de Florbela Espanca.
I.  A evidente sensualidade revelada pelo eu lírico 

permite situar a poeta no Modernismo literário 
português, haja vista o fato de ir de encontro à 
moralidade da sociedade de então.

II.  No primeiro terceto, observa-se a presença de 
símiles; já no último terceto, de metáfora e paradoxo.

III.  O eu lírico de “Horas Rubras” prenuncia Fernando 
Pessoa – ortônimo no poema “Isto”, já que aborda 
também a temática do fingimento.

Quais afirmativas estão corretas?

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

37. Assinale a afirmação incorreta a respeito da obra 
O Continente, de Erico Verissimo.
a) Atravessa 150 anos de história (1745-1895), projetando 

a origem da sociedade rio-grandense, marcada pelo 
controle de uma elite latifundiária e pela violência das 
guerras fronteiriças e das revoluções fratricidas.

b) Acontecimentos históricos integram o texto literário, 
a exemplo da Guerra da Cisplatina, da Revolução 
Farroupilha, da Guerra do Paraguai.

c) A obra apresenta em sua estrutura textual elementos 
que se enquadram nas características do romance 
histórico tradicional, isto é, os episódios organizam-se 
em conformidade com a temporalidade cronológica 
dos acontecimentos narrados.

d) No romance, há sete episódios intitulados “O 
Sobrado”.

e) A saga da família Terra-Cambará tem início com a 
união de Pedro Missioneiro, um mestiço criado nas 
missões jesuíticas, com Ana Terra, filha de colonos 
pobres de origem portuguesa que vieram do interior 
de São Paulo para o Rio Grande do Sul.
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38. Assinale a afirmação incorreta acerca do romance 
A Hora da Estrela, de Clarice Lispector.
a) A obra tem início por meio do encontro entre um 

autor – o escritor Rodrigo S. M. – e a nordestina 
Macabéa em sua vida cotidiana no Rio de Janeiro.

b) A alagoana Macabéa foi criada por uma tia, devido à 
morte dos pais da protagonista.

c) Já no Rio, Macabéa divide um quarto de pensão com 
outras moças com as quais pouco interage, ocupando 
as madrugadas a ouvir a “Rádio Relógio”.

d) O metalúrgico nordestino Olímpico de Jesus, com 
quem Macabéa dá início a um relacionamento (a seu 
ver, namoro), difere da acomodada jovem alagoana 
visto que está disposto a ascender socialmente.

e) Madame Carlota, a cartomante, prevê para Macabéa 
um futuro brilhante e um grande amor – visto 
que Olímpico a trocara por Glória –, o que não se 
concretiza, pois a protagonista, ao sair da consulta, 
morre atropelada.

39. Sobre a obra Quarto de despejo: diário de uma favelada, 
escrito por Carolina Maria de Jesus, são feitas as 
seguintes afirmativas:
I.  O diário descreve as vivências da autora no período 

de 1955 a 1960.
II.  Tais registros começam com “15 de julho de 1955. 

Aniversário de minha filha Vera Eunice. Eu pretendia 
comprar um par de sapatos para ela.” e terminam 
com “1º de janeiro de 1960. Levantei às 5 horas e fui 
carregar água”.

III.  As frases que dão início e encerram a obra de Carolina 
revelam a mudança de condições sociais da autora 
durante o período em que registrou seu cotidiano.

Quais afirmativas estão corretas?

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

40. Assinale a alternativa correta sobre a obra Quarto de 
despejo: diário de uma favelada, de Carolina Maria de 
Jesus.
a) Protagonizam a obra a própria autora e Vera, sua filha.
b) O livro tem como personagem principal a fome.
c) São conflitos presentes nos registros de Carolina 

a indisciplina dos filhos e a reconciliação com o pai 
destes.

d) Carolina relata seu orgulho por ser mulher, haja 
vista que conseguira superar as rivalidades e os 
julgamentos das vizinhas da favela, impondo-se como 
escritora de sucesso.

e) A linguagem da obra é repleta de imagens líricas e 
metáforas, todavia os muitos deslizes ortográficos 
impedem que os registros da autora sejam 
considerados confiáveis.

Instrução: texto para a questão 41.
Corcovado

Um cantinho e um violão 
Este amor, uma canção
Pra fazer feliz a quem se ama 
Muita calma pra pensar
E ter tempo pra sonhar
Da janela vê-se o Corcovado
O Redentor que lindo

Quero a vida sempre assim com você perto de mim 
Até o apagar da velha chama
E eu que era triste 
Descrente deste mundo
Ao encontrar você eu conheci 
O que é felicidade meu amor
O que é felicidade, o que é felicidade 
Meu amor

Tom Jobim

41. Assinale a alternativa em que é feita uma afirmação 
incorreta sobre a letra da canção “Corcovado”.
a) A letra de “Corcovado” apresenta, na primeira estrofe, 

traços aforísticos, isto é, regra ou princípio moral.
b) Na segunda estrofe, a voz poemática torna-se pessoal 

e dirige-se à pessoa amada.
c) Na letra da canção, enumeram-se alguns elementos 

constituintes da Bossa Nova: o cantinho, o violão, o 
amor, a canção, a calma, o pensamento, o sonho, o 
Corcovado.

d) O segundo verso da segunda estrofe dialoga com 
“Soneto de Fidelidade”, de Vinícius de Moraes: “Eu 
possa lhe dizer do amor (que tive): / Que não seja 
imortal, posto que é chama / Mas que seja infinito 
enquanto dure”.

e) A atenção dada ao Corcovado (1ª estrofe) impedia o 
eu lírico de encontrar o verdadeiro amor (2ª estrofe).
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Instrução: texto para a questão 42.

Águas de Março

É pau, é pedra, é o fim do caminho
É um resto de toco, é um pouco sozinho 
É um caco de vidro, é a vida, é o Sol
É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol 
É peroba do campo, é o nó da madeira 
Caingá, candeia, é o Matinta Pereira
É madeira de vento, tombo da ribanceira
É o mistério profundo, é o queira ou não queira

É o vento ventando, é o fim da ladeira 
É a viga, é o vão, festa da cumeeira
É a chuva chovendo, é conversa ribeira 
Das águas de março, é o fim da canseira 
É o pé, é o chão, é a marcha estradeira 
Passarinho na mão, pedra de atiradeira 
É uma ave no céu, é uma ave no chão
É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão

É o fundo do poço, é o fim do caminho 
No rosto, o desgosto, é um pouco sozinho
É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto 
É um pingo pingando, é uma conta, é um conto
É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando 
É a luz da manhã, é o tijolo chegando
É a lenha, é o dia, é o fim da picada
É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada

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

É uma cobra, é um pau, é João, é José 
É um espinho na mão, é um corte no pé 
São as águas de março fechando o verão 
É a promessa de vida no teu coração

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

Au, edra, im, minho 
Esto, oco, ouco, inho
Aco, idro, ida, ol, oite, orte, aço, zol 
São as águas de março fechando o verão 
É a promessa de vida no teu coração

Tom Jobim

42. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes 
afirmações.
(   )  “Águas de março” discorre, principalmente, sobre 

recomeço.
(   )  Na construção da letra, predominam substantivos/

imagens as quais misturam elementos da natureza e 
da civilização industrial.

(   )  Os substantivos que tecem a sequência de “Águas 
de Março” não são unidos por elementos coesivos, 
o que torna a canção, a princípio, incoerente.

(   )  O único elemento do texto que está no plural é o 
substantivo “água”, visto ser esta a responsável por 
trazer a mudança.

A sequência correta de V e F, de cima para baixo, 
encontra-se na alternativa

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

Instrução: as questões 43 e 44 estão relacionadas à obra 
Gota d'água, de Chico Buarque e Paulo Pontes.

No teatro grego, o coro designa um grupo 
homogêneo de dançarinos e narradores que toma 
a palavra coletivamente. A partir do momento em 
que, no teatro grego, a forma dramática tornou-se 
predominante, o coro passou a desempenhar a função 
de comentarista da ação. As primeiras tragédias 
consistiam em uma série de intervenções corais 
em que um corista principal (corifeu) respondia aos 
demais, que compunham o coro. Aos poucos, outros 
atores passam a dar respostas, e o diálogo instaura-
se como norma, passando o coro a ter a função de 
comentar a ação dramática.

43. Tendo em vista que Gota d'água é uma releitura de 
Medeia, de Eurípedes, aponte a alternativa em que se 
indica quem faz o papel do coro na tragédia moderna.
a) Creonte, Alma e Jasão.
b) Joana e seus filhos.
c) Vizinhos e vizinhas de Joana.
d) As anciãs de Corinto.
e) Apenas as lavadeiras e os gigolôs.
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44. Gota d'água faz uma releitura da tragédia grega Medeia, 
adaptando-a ao contexto social, cultural, ideológico e 
econômico brasileiro.

Assinale a alternativa em que se faz uma afirmação 
incorreta sobre essa obra.

a) A ambientação de Gota d'água ocorre na cidade do 
Rio de Janeiro, na década de 1970.

b) A partir da visão de Buarque e de Pontes, a 
protagonista de Gota d'água preserva o mesmo nome 
da apresentada por Eurípedes na tragédia original.

c) O casamento de diversas mídias – a dança e a música 
do candomblé, a interferência do rádio e do jornal 
na vida das pessoas, o coro dos vizinhos, a canção 
popular – contribui para abrasileirar a tragédia grega 
e dar a ela novos contornos culturais.

d) Implicitamente, a peça aborda o tema da desigualdade 
social, além de problemas éticos e morais da 
sociedade moderna.

e) O enfoque nas mazelas sociais pode ser comprovado 
por meio do sofrimento dos moradores do conjunto 
habitacional, que são explorados por Creonte, dono 
das casas.

Instrução: as questões 45 e 46 estão relacionadas à obra 
Morangos Mofados, de Caio Fernando Abreu.

45. Morangos Mofados, escrito por Caio Fernando Abreu, 
foi publicado em 1982, período de abertura política e de 
redemocratização devido ao fim da ditadura militar no 
Brasil.

Assim, nos contos que compõem a obra, encontra(m)-se

I.  a temática do estranhamento, da dor, da solidão e da 
marginalização.

II.  personagens degradados pelo uso de drogas, por 
doenças físicas e psicológicas, pelo desamparo – 
vítimas da sociedade massificada.

III.  a predominância do espaço rural, de onde partem as 
personagens em direção aos centros urbanos, onde 
– todavia – não conseguem permanecer.

Assinale a alternativa em que se encontram listadas as 
frases que completam o comando do enunciado.

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

46. Assinale a alternativa em que é feita uma afirmação 
correta acerca da obra em questão.
a) Os contos enfatizam os eventos externos, conferindo-lhes 

sentido predominantemente coletivo, diante do qual 
se ignora a perspectiva intimista das personagens.

b) A obra é estruturada em três partes: “O Mofo”, 
“Morangos” e “Morangos Mofados”.

c) A primeira parte do livro apresenta contos que dão 
conta de eventos nos quais as personagens sentem-se 
esperançosas quanto à perda do “mofo” (símbolo das 
agruras oriundas da ditadura) que a tudo encobria.

d) O conto “Os sobreviventes” discorre sobre jovens 
que, embora torturados devido a seu posicionamento 
político, conseguem sobreviver e manter sua 
ideologia.

e) O conto “Sargento Garcia”, destoando dos demais, 
tece elogios ao exército brasileiro por meio de um 
sargento que não se deixa corromper e mantém sua 
humanidade.

Instrução: as questões 47 e 48 estão relacionadas à obra 
Diário da Queda, de Michel Laub.

47. Considere as afirmações que seguem.
I.  O narrador do romance alerta que tudo começara 

quando ele tinha treze anos e deixara João cair na 
festa de aniversário.

II.  O narrador, de nome Levi, tem a vida adulta marcada 
pela violência do episódio que constitui o ponto de 
partida de Diário da Queda.

III.  O desprezo dos alunos da escola judaica por João 
– único não judeu da aula – leva o narrador a 
questionar-se sobre o discurso de seu pai a respeito 
de antissemitismo.

Quais afirmativas estão corretas?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e II.
e) Apenas I e III.
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48. Assinale a alternativa em que se faz uma afirmação 
incorreta sobre a obra Diário da Queda, de Michel Laub.
a) O avô do narrador é um sobrevivente de Auschwitz.
b) Morando na Porto Alegre dos anos 80, o narrador 

percebe que os episódios traumáticos relatados por 
seu pai pouco se relacionam com sua vida, o que 
indica um abismo entre gerações.

c) Um dos relatos presentes em Diário da Queda são as 
gravações feitas pelo avô do narrador; aquele optou 
por tal mídia devido ao Mal de Alzheimer, que já não 
o deixava escrever.

d) No diário do pai do narrador, o leitor encontra a 
tentativa de adiar os efeitos do Alzheimer, que 
acomete o progenitor, e o apagamento de qualquer 
ligação com o passado.

e) O livro É isto um homem? é citado, visto que seu autor 
defende a necessidade de testemunhar para evitar 
que as atrocidades do nazismo fossem esquecidas.

Instrução: as questões 49 e 50 estão relacionadas à obra a 
máquina de fazer espanhóis, de Valter Hugo Mãe.

49. Assinale a alternativa correta quanto ao enredo da obra 
em questão.
a) a máquina de fazer espanhóis conta a história de 

António Jorge Silva, um barbeiro de 84 anos que 
perde sua esposa, por quem ainda era apaixonado.

b) O protagonista tem dois filhos, com quem mantém 
um relacionamento terno e próximo, apesar de um 
deles morar na Grécia.

c) A filha de António Jorge, casada e com seus próprios 
filhos, não concorda com a resolução do pai de 
internar-se em um asilo após a morte da esposa.

d) No asilo onde se recolhe, António Jorge, de imediato, 
estabelece amizade com os demais idosos internos, 
construind o um verdadeiro lar.

e) O título do livro refere-se ao fato de o asilo ao qual 
António Jorge se recolhe ficar na Espanha, e não em 
Portugal, local onde o protagonista morava com sua 
esposa. 

50. Considere as afirmativas que seguem.
I.  Em a máquina de fazer espanhóis, a narrativa se 

constrói a partir do ponto de vista do narrador 
memorialista António Jorge Silva, que transita entre 
realidade e ficção.

II.  António Jorge Silva apresenta ao leitor traços do 
passado recente de Portugal, marcado pela figura de 
Salazar.

III.  Os internos do asilo sentiam-se privilegiados por 
conviverem com João Esteves, figura emblemática da 
poesia portuguesa, visto que era ele que Fernando 
Pessoa via, de sua janela, ir todos os dias à tabacaria, 
o que relata no poema “Tabacaria”.

Quais afirmativas estão corretas?

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

2018_SIMULADO_SAS_UFRGS_1oDia.indd   15 30/08/2018   13:16:37



16

 | SIMULADO UFRGS – 1o DIA 

INGLÊS
Questões de 51 a 75
Instrução: as questões 51 a 59 estão relacionadas ao texto a seguir.

After a while you learn the subtle difference between holding a hand and chaining a soul. And you learn that love 
does not mean leaning. You begin to learn kisses are not contracts and presents are not promises. After a while you 
learn that even sunshine burns if you get too much time. You learn that no matter how much you care, some people 
simply do not care. You accept that no matter how good a person is, they will hurt you every once in a while and you 
need to forgive them for that. You learn that talking can relieve emotional pain.

You find out that it will take years to build trust and only seconds to destroy it. And you can do things in a moment 
of which you will regret for life. You learn that true friendship continues to grow over long distances. And what 
matters is not what you have in life, but who you have in life. You realize that good friends are the family we choose. 
You realize that your best friend and you can do anything, or nothing, and have good times together. You find out the 
people you most care about in life are taken from you so quickly so we should always leave loved ones with loving 
words because it may be the last time we see them.

You begin to learn that you should not compare with others, but the best you can be. And you learn that no 
matter where it came, but where you’re going because if you do not know where you are going, any road will do. 
You find out that sometimes the person you expect to be kicked when you fall is one of the few that help you get 
up. You learn that maturity has more to do with the types of experiences you had and what you learned from them 
than with how many birthdays you have celebrated. You learn that you have the right to be angry, but that does not 
give you the right to be cruel. You find out that just because someone does not love the way you want love does not 
mean that someone does not love you with everything they can because there are people who love us, but do not 
know how to show or live that.

You learn that with the same harshness you judge, you will be convicted at some point. You learn that no matter 
how many pieces your heart was broken, the world does not stop for you to fix it. You learn that time is not something 
that can come back. So plant your own garden and decorate your own soul instead of waiting for someone to bring 
you flowers. And you learn that you really can endure that you are really strong, and you can go much farther than 
you think you can not anymore. And that life really has value and that you have value in life! Our doubts are traitors 
and make us lose the good we could win if we were not afraid to try.

“The Minstrel”, autor desconhecido. (adaptado)

51. Considere as seguintes afirmações acerca do texto.
I. O amor não pode ser confundido com o sentimento de posse ou de submissão.
II. Experiências de vida são mais importantes do que a quantidade de aniversários comemorados.
III. As pessoas não têm o direito de serem cruéis, e a confiança é perdida em segundos.

Quais afirmativas estão corretas?

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

52. De acordo com o texto, o autor
a) menciona que as pessoas não se ajudam.
b) afirma que pessoas boas jamais magoam alguém.
c) está convencido de que as verdadeiras amizades não duram para sempre.
d) não contesta a maneira como deveríamos lidar com as pessoas que amamos.
e) considera importante a maneira como deveríamos nos despedir daqueles que amamos.
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53. De acordo com o texto, marque V (verdadeiro) ou F (falso).
(   ) A expressão harshness (l. 20) pode ser substituída 

por severity sem prejuízo de sentido e de correção 
gramatical.

(   ) A repetição da expressão after a while reforça que 
nunca se aprende com os erros.

(   ) A palavra which no segmento which you will regret 
pode ser substituída, sem prejuízo de sentido e de 
correção gramatical, pela palavra whom.

(   ) No primeiro parágrafo, a palavra who refere-se a 
pessoas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é

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

54. Associe as palavras da coluna da esquerda aos seus 
respectivos sinônimos, na coluna da direita, de acordo 
com o sentido que elas têm no texto.
1. Reduce
2. Only
3. Merely
4. Bear
5. Tolerate
6. Ease

(   ) Simply (l. 4)
(   ) Relieve (l. 5)
(   ) Endure (l. 23)

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é

a) 3 – 6 – 1.
b) 2 – 4 – 5.
c) 2 – 1 – 6.
d) 4 – 5 – 1.
e) 3 – 6 – 5.

55. Considere o segmento “instead of waiting for someone” 
(l. 22).
Assinale a alternativa em que a palavra for, nas frases 
a seguir, é utilizada com o mesmo significado e função 
gramatical do segmento anterior.

a) She told the truth, for she had nothing to lose.
b) The neighbors invited us for dinner.
c) He stayed home, for he was sick.
d) I wish you all the best for you are a wonderful person.
e) They got divorced, for they had been fighting a lot.

56. De acordo com o texto, marque V (verdadeiro) ou F (falso). 

(   ) A palavra If (l. 25) pode ser substituída, sem alteração 
de sentido e de correção gramatical, por as long as.

(   ) A palavra really (l. 24) é utilizada para dar ênfase ao 
enunciado.

(   ) Os exemplos das ações praticadas pelas pessoas não 
corroboram as afirmações do autor. 

(   ) A intenção do autor é fazer as pessoas se 
arrependerem.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é

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

57. Considere as afirmações a seguir.
I.  As expressões subtle difference (l. 1) e loving words 

(l. 10-11), possuem a mesma estrutura e função 
gramatical.

II.  A palavra so pode ser substituída por thus no 
segmento “so we should always leave loved ones 
with loving words”.

III.  A palavra may, no segmento “it may be the last 
time”, pode ser substituída, sem prejuízo do sentido, 
pela expressão might.

Quais afirmativas estão corretas?

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

58. A palavra but (l. 18), como empregada no texto, expressa
a) contraste.
b) consequência.
c) causa.
d) condição.
e) propósito.

59. Em qual das alternativas a seguir o segmento destacado 
apresenta a mesma função gramatical de “talking can 
relieve emotional pain” (l. 5)?
a) That was an amazing match.
b) You will see everybody including me.
c) Lying is unforgivable.
d) I am listening to the radio.
e) This is my last warning.
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Instrução: as questões 60 a 66 estão relacionadas ao texto 
a seguir.

Scientifically, Dr. Hawking will be best remembered 
for a discovery so strange that it might be expressed 
in the form of a Zen koan: When is a black hole not 
black? When it explodes.

What is equally amazing is that he had a career 
_________ all. As a graduate student in 1963, he learned 
he had amyotrophic lateral sclerosis, a neuromuscular 
wasting disease also known _________ Lou Gehrig’s 
disease. He was given only a few years to live. The 
disease reduced his bodily control to the flexing of a 
finger and voluntary eye movements _________ left his 
mental faculties untouched. He went on to become 
his generation's leader in exploring gravity and the 
properties of black holes, the bottomless gravitational 
pits so deep and dense that not even light can escape 
them.

That work led to a turning point in modern 
physics, playing itself out in the closing months of 
1973 on the walls of his brain when Dr. Hawking set 
out to apply quantum theory, the weird laws that 
govern subatomic reality, to black holes. In a long and 
daunting calculation, Dr. Hawking discovered to his 
befuddlement that black holes — those mythological 
avatars of cosmic doom — were not really black at 
all. In fact, he found, they would eventually fizzle, 
leaking radiation and particles, and finally explode and 
disappear over the eons.

Nobody, including Dr. Hawking, believed it at first 
— that particles could be coming out of a black hole. “I 
wasn't looking for them at all,” he recalled in 1978. “I 
merely tripped over them. I was rather annoyed.” That 
calculation, in a thesis published in 1974 in the journal 
Nature under the title “Black Hole Explosions?,” is 
hailed by scientists as the first great landmark in the 
struggle to find a single theory of nature — to connect 
gravity and quantum mechanics, those warring 
descriptions of the large and the small, to explain 
a universe that seems stranger than anybody had 
thought.

The discovery of Hawking radiation, as it is known, 
turned black holes upside down. It transformed 
them from destroyers to creators — or at least to 
recyclers — and wrenched the dream of a final theory 
in a strange, new direction. “You can ask what will 
happen to someone who jumps into a black hole,” 
Dr. Hawking said in 1978. “I certainly don’t think he 
will survive it. “On the other hand,” he added, “if we 
send someone off to jump into a black hole, neither 
he nor his constituent atoms will come back, but his 
mass-energy will come back. Maybe that applies to 
the whole universe.”

Disponível em: <http://www.nytimes.com>.
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60. Assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas das linhas 6, 8 e 11 do texto.
a) at – as – but
b) on – like – and
c) at – like – and
d) over – as – but
e) at – as – and

61. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as seguintes 
afirmações.
(   ) Se mandarmos alguém saltar em um buraco negro, 

seus átomos vão voltar.
(   ) Todos os cientistas acreditavam, desde o início, que 

partículas poderiam sair de um buraco negro.
(   ) A doença de Lou Gehrig deixou as faculdades 

mentais de Hawking intactas.
(   ) A doença restringiu seu controle corporal para 

a flexão de um dedo e movimentos oculares 
involuntários.

A sequência correta para o preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é

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

62. A alternativa que apresenta o sinônimo mais adequado 
para a palavra bottomless (l. 14), como empregada no 
texto, é
a) restricted.
b) endless.
c) ending.
d) limited.
e) finite.

63. Considere os segmentos retirados do texto e as 
respectivas propostas de reescrita.
I.  If we send someone off to jump (l. 47-48) – If we had 

sent someone off to jump.
II.  I wasn't looking for them at all (l. 29-30) – I wasn't 

looking for they at all.
III.  In fact, he found, they would eventually fizzle (l. 25) 

– Actually, he found, they would eventually fizzle.

Quais propostas preservam o sentido original?

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e III.
e) I, II e III.
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64. Considere as afirmações sobre o significado da expressão 
mental “faculties untouched” (l. 12), no contexto em 
que se encontra.
I. His mind managed to beat Lou Gehrig's disease.
II. People must have given him only a few years to live.
III.  People will give him only a few years to live.

Quais afirmativas estão corretas?

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

65. Considere as propostas de reescrita do segmento “He 
was given only a few years to live” (l. 9).
I. People gave him only a few years to live.
II. People must have given him only a few years to live.
III. People will give him only a few years to live.

Quais poderiam substituir o segmento original sem 
prejuízo do sentido literal e da correção gramatical?
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.

66. A tradução mais adequada para a expressão “it might be 
expressed” (l. 2), como empregada no texto, é
a) ela irá ser expressa.
b) ela iria ser expressa.
c) ela deveria ser expressa.
d) ela deve ser expressa.
e) ela pode ser expressa.

Instrução: as questões 67 a 75 estão relacionadas ao texto 
a seguir.

President Donald Trump is planning to meet 
Kim Jong-un, the North Korean leader, by the end 
of May. The meeting – if it takes place – would be 
unprecedented: no US president serving in office has 
ever negotiated directly with a North Korean leader.

It's a dramatic shift in policy – technically the two 
countries are still at war. The Korean War ended in 
1953 not with a peace treaty, but an armistice.

Under the Trump administration, the relationship's 
been especially tense. Trump has threatened to 
destroy North Korea, deriding its leader as “Rocket 
Man”. Kim said Trump was “mentally deranged”.

Things have changed. This week Trump tweeted: 
“Look forward to our meeting!” At the summit, the 
president plans to talk about denuclearising North 
Korea. Yet the preparations – and what the president 
hopes to achieve – remain murky.

At times it's not clear whether it will actually 
happen. White House press secretary Sarah Huckabee 
Sanders has said they're making plans for the summit 
but adds, “we still don't have a set time or date”. 
Nor do they have a meeting place – though there's 
speculation. The two leaders could get together in 
the demilitarised zone – Panmunjom has facilities 
for meetings. Another possibility is Jeju Island, South 
Korea, which might seem safer for the president.

“There's great hope in the Oval Office” about 
the summit, an administration official told me. The 
president wants the North Koreans to relinquish their 
ability to build nuclear weapons. So do those who live 
in the region.

White House chief of staff John Kelly says the 
president speaks on the phone regularly with President 
Moon Jae-in of South Korea, President Xi Jinping of 
China and Shinzo Abe, Prime Minister of Japan.

With Abe, the president's calls are long, according 
to individuals who know the prime minister. They are 
expected to talk more about the summit on 18 April, 
when Abe makes a visit to Washington.

Speaking to me on background, administration 
officials say they've been consulting with their South 
Korean counterparts about security issues. In addition, 
according to the New York Times, US officials have 
asked North Koreans what might be on the table for 
the summit.

Trump and his aides are acutely aware of the stakes. 
Kelly says he's worked hard to ensure diplomacy 
– rather than a military strike – is seen as the best 
response to Pyongyang. He's a retired general, and 
his office is filled with reminders of prior conflicts, 
including a book of Civil War paintings.

Disponível em: <http://www.bbc.com>.
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67. Consider if the statements below are true (T) or false (F), according to the text.
(   ) The meeting would be their first time together..
(   ) In theory, the two countries are not at war.
(   ) Trump and his aides are acutely aware of the risks. 
(   ) Diplomacy is preferred instead of a military strike.

The correct sequence for filling in the parenthesis, from top to bottom, is
a) F – F – T – T.
b) T – F – T – T.
c) T – F – T – F.
d) F – T – F – T.
e) T – T – F – F.

68. Consider the following statements.
I. In the segment… “Look forward to our meeting!” (l. 14) Trump doesn't want to have this meeting.
II. The expression armistice (l. 8) denotes a peace agreement.
III. Kim said Trump was mentally unbalanced.
Which are correct according to the text?
a) Only I.
b) Only II.
c) Only III.
d) Only II and III.
e) I, II and III.

69. The expression “a book of Civil War paintings” (l. 51) refers to
a) diplomacy.
b) conflicts.
c) nuclear weapons.
d) reminders of prior conflicts.
e) military strike.
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70. The words policy (l. 6), shift (l. 6) and though (l. 22) can 
be substituted, without a change in meaning, by
a) rule – change – thus.
b) law enforcement – change – although.
c) rule – change – although.
d) control – still – thus.
e) rule – still – thus.

71. Select the alternative in which the word call in the 
fragment “with Abe, the president’s calls are long, 
according to individuals who know the prime minister” 
(l. 36-37) has the same meaning and grammatical class.
a) According to the Law, the election must be called 

within the next two months.
b) Let's call it a day and go home.
c) You may call it harmless fun.
d) I'll give you a call at the weekend.
e) They used to call me names, but I tried to ignore 

them.

72. Select the alternative which does not present the word 
and its respective synonym.
a) ensure – guarantee
b) summit – meeting
c) issues – problems
d) facilities – easiness
e) speculation – assumption

73. Select the alternative in which the words it in the 
segment “the meeting – if it takes place – would 
be unprecedented”, its in the segment “Trump has 
threatened to destroy North Korea, deriding its leader 
as ‘Rocket Man’” and they in the segment “the president 
wants the North Koreans to relinquish their ability to 
build nuclear weapons” refer, respectively, to
a) nuclear weapons – North Korea – the Koreans.
b) the meeting – Trump – the North Koreans.
c) nuclear weapons – Trump – the Koreans.
d) the meeting – North Korea – the North Koreans.
e) nuclear weapons – North Korea – the North Koreans.

74. Consider the following propositions of rewriting of the 
segment “according to the New York Times, US officials 
have asked North Koreans what might be on the table 
for the summit”.
I. US officials are asking North Koreans what must be 
on the table for the summit.
II. US officials will ask North Koreans what may be on 
the table for the summit.
III. US officials have asked North Koreans what may be 
on the table for the summit.
Which propositions are correct?
a) Only I.
b) Only II.
c) Only III.
d) Only I and II.
e) I, II and III.

75. Select the alternative in which the word hard presents 
the same meaning and grammatical function as used in 
the segment “he's worked hard to ensure diplomacy”.
a) He chewed on something hard and was afraid he'd 

broken a tooth.
b) This year's exam was much harder than last year's.
c) Don't play hard to get.
d) It's hard to say which of them is lying.
e) You'll have to make some hard decisions.
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ESPANHOL
Questões de 51 a 75
Instrução: as questões 51 a 61 estão relacionadas ao texto a seguir.

¿Encontraría a la Maga? Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la rue de Seine, al arco que da 
al Quai de Conti, y apenas la luz de ceniza y olivo que flota sobre el río me dejaba distinguir las formas, ya su silueta 
delgada se inscribía en el Pont des Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pretil de hierro, 
inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y 
acercarme a la Maga que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual 
en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que 
aprieta desde abajo el tubo de dentífrico.

Pero ella no estaría ahora en el puente. Su fina cara de translúcida piel se asomaría a viejos portales en el ghetto 
del Marais, quizá estuviera charlando con una vendedora de papas fritas o comiendo una salchicha caliente en el 
bulevard de Sebastopol. De todas maneras subí hasta el puente, y la Maga no estaba. Ahora la Maga no estaba en mi 
camino, y aunque conocíamos nuestros domicilios, cada hueco de nuestras dos habitaciones de falsos estudiantes 
en París, cada tarjeta postal abriendo una ventanita Braque o Ghirlandaio o Max Ernst contra las molduras baratas 
y los papeles chillones, aun así no nos buscaríamos en nuestras casas. Preferíamos encontrarnos en el puente, en la 
terraza de un café, en un cine-club o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin 
buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Oh Maga, en cada mujer parecida a vos se agolpaba 
como un silencio ensordecedor, una pausa filosa y cristalina que acababa por derrumbarse tristemente, como 
un paraguas mojado que se cierra. Justamente un paraguas, Maga, te acordarías quizá de aquel paraguas viejo 
que sacrificamos en un barranco del Parc Montsouris, un atardecer helado de marzo. Lo tiramos porque lo habías 
encontrado en la Place de la Concorde, ya un poco roto, y lo usaste muchísimo, sobre todo para meterlo en las 
costillas de la gente en el metro y en los autobuses, siempre torpe y distraída y pensando en pájaros pinto o en un 
dibujito que hacían dos moscas en el techo del coche, y aquella tarde cayó un chaparrón y vos quisiste abrir orgullosa 
tú paraguas cuando entrábamos en el parque, y nos reíamos como locos mientras nos empapábamos, pensando 
que un paraguas encontrado en una plaza debía morir dignamente en un parque, no podía entrar en el ciclo innoble 
del tacho de basura o del cordón de la vereda; entonces yo lo arrollé lo mejor posible, lo llevamos hasta lo alto del 
parque, cerca del puentecito sobre el ferrocarril, y desde allá lo tiré con todas mis fuerzas al fondo de la barranca de 
césped mojado mientras vos proferías un grito. Y quedó entre el pasto, mínimo y negro, como un insecto pisoteado. 
Y no se movió, ninguno de sus resortes se estiraba como antes. Terminado. Se acabó. Oh Maga, y no estábamos 
contentos.

Rayuela, de Julio Cortázar. (adaptado)

51. Leia as afirmações a seguir.
I. O narrador costumava encontrar Maga com frequência e ao acaso.
II.  O narrador e Maga encontraram um guarda-chuva quebrado e jogaram-no na grama de cima de uma ponte como um 

ritual de sacrifício.
III. Para o narrador, pessoas que precisam de encontros marcados são pessoas que primam por uma vida organizada.
Marque a opção que contém as afirmativas corretas de acordo com o texto.
a) Somente I.
b) Somente II.
c) Somente III.
d) Somente I e III.
e) Somente I e II.

52. Marque a alternativa que contém a melhor tradução para a expressão papel rayado (l. 6).
a) Papel riscado.
b) Papel rasgado.
c) Papel com linhas.
d) Papel liso.
e) Papel amassado.
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57. Marque a alternativa que contém verbos conjugados no 
mesmo tempo e modo.
a) empapábamos (l. 24) – arrollé (l. 26) – quedó (l. 28)
b) estuviera (l. 12) – andábamos (l. 17) – tiramos (l. 20)
c) buscaríamos (l. 15) – preferíamos (l. 15) – acordarías 

(l. 19)
d) usaste (l. 21) – movió (l. 29) – hacían (l. 23)
e) inscribía (l. 03) – agolpaba (l. 17) – hacían (l. 23)

58. A expressão “cordón de la vereda” (l. 26) pode ser 
traduzida para o português como
a) paralelepípedo.
b) borda da rua.
c) beira da avenida.
d) meio-fio.
e) cordão de asfalto.

59. A palavra mientras (l. 28) pode ser substituída sem 
alteração do sentido contextual por
a) en cuanto a.
b) entretanto.
c) todavía.
d) con tanto.
e) con todo.

60. Marque a alternativa que contém uma palavra com o 
mesmo gênero da palavra puente (l. 12) em espanhol.
a) Análisis.
b) Tesis.
c) Dosis.
d) Parálisis.
e) Síntesis.

61. A partícula lo em “lo menos” (l. 5) tem a mesma 
classificação que em
a) lo usaste (l. 21).
b) meterlo (l. 21).
c) lo arrollé (l. 26).
d) lo alto (l. 26).
e) lo llevamos (l. 26).

53. A palavra cujo sentido se opõe a acercarme (l. 5) é
a) alejarse.
b) libertarse.
c) encerrarse.
d) prenderse.
e) escaparse.

54. Com relação ao texto, marque a afirmação correta.
a) O narrador e Maga combinavam de encontrar-se em 

terraços de cafeterias e em cinemas.
b) Quando o narrador achava que havia reencontrado 

Maga, criava uma expectativa que o deixava 
atordoado.

c) Maga usava seu guarda-chuva novo para cutucar 
pessoas no ônibus e no metrô.

d) O narrador acreditava que Maga poderia estar 
enganando uma vendedora de batatas fritas ou 
comendo uma salsicha quente.

e) O narrador e Maga conheciam suas respectivas 
residências e se procuravam nelas quando desejavam 
encontrar-se.

55. O fragmento “subí hasta el puente” (l. 12) pode ser 
reescrito sem alteração do sentido contextual como
a) subí del puente.
b) subí hacia el puente.
c) subí al puente.
d) subí en dirección al puente.
e) subí por el puente.

56. A palavra aunque (l. 13) pode ser substituída sem 
alteração do sentido contextual por
a) aún cuando.
b) si bien.
c) entretanto.
d) al paso que.
e) además de.
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Instrução: as questões 62 a 66 estão relacionadas ao texto 
a seguir.

Conjugaciones

5 (después)

El futuro no es
una página en blanco

es una fe
de erratas.

8 (previsión)

De vez en cuando es bueno
ser consciente

de que hoy
de que ahora

estamos fabricando
las nostalgias

que descongelarán
algún futuro.

9 (plurales)

Hay
ayeres

y mañanas
pero no hay

hoyes.
“Conjugaciones”, de Mario Benedetti.

62. Leia as afirmações sobre o texto.
I.  Para o autor, o futuro se define pelas correções do 

passado.
II.  O autor se utiliza das regras de formação do plural da 

língua espanhola para demonstrar que o presente é 
um só.

III.  O autor prevê que os momentos vividos no presente 
não se tornarão lembranças saudosas no futuro.

Marque a opção que contém as afirmativas corretas.
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e II.
d) Apenas I e III.
e) I, II e III.

63. Marque a alternativa que contém apenas palavras que 
seguem a mesma formação do plural de ayeres (l. 17) e 
nostalgias (l. 12), respectivamente.
a) Amistades – simples.
b) Canciones – ciudades.
c) Vértices – cálidos.
d) Amistades – ciudades.
e) Vértices – paredes.
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64. A palavra nostalgia (l. 12) é classificada como uma 
heterotônica, isto é, palavra cuja sílaba tônica é diferente 
entre o português e o espanhol. Marque a alternativa 
que contém apenas palavras heterotônicas do espanhol.
a) Burocracia – analogía.
b) Parálisis – pétalo.
c) Fobia – idiosincrasia.
d) Estadística – euforia.
e) Alcohol – chaqueta.

65. Leia as afirmações a seguir sobre acentuação de palavras 
do poema.
I.  A palavra fe (l. 4) não leva acento por ser um 

monossílabo.
II.  A palavra algún (l. 14) se acentua pela regra do hiato.
III.  A palavra después (l. 1) se acentua pelo mesmo 

motivo que previsión.
Marque a opção que contém as afirmativas corretas.
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas III.
d) Apenas I e III.
e) Apenas II e III.

66. Marque a alternativa que contém uma palavra que 
pertença à mesma classe gramatical de ayer.
a) Día.
b) Temprano.
c) Largo.
d) Semana.
e) Ahuyenta.
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Instrução: as questões 67 a 75 estão relacionadas ao texto a seguir.

La “Fridomanía” dio paso al icono pop, la imagen feminista y la mercadotecnia  
salvaje a 63 años de la muerte de la artista

La figura de Frida ha trascendido más allá de su propia existencia, convirtiéndose en la imagen de movimientos 
sociales como el feminismo, la lucha LGBT y de las personas con discapacidad. A 63 años de su muerte, la “Fridomanía”, 
el culto a todo lo que tiene que ver con Frida Kahlo, ha servido no solo para dar a conocer su obra en los museos de 
medio mundo y abrir espacios al arte mexicano y latino- americano en otros circuitos, sino también para crear un 
mito que está a la altura de Picasso, Van Gogh, Dalí y Andy Warhol. Pocas mujeres han conseguido escalar hasta la 
categoría que ostenta Frida en el arte. Y como sucede con la construcción de un personaje abstraído de su tiempo 
y de su contexto, se tiende a situar a la mexicana en una ficción que en ocasiones se aleja de la realidad que fue su 
vida. “Ella fue muy precisa en crearnos una imagen”, cuenta Martha Zamora, autora de una de las biografías más 
completas sobre la artista. “Era una mujer muy inclinada hacia la estética y muy consciente de su personalidad y de 
cómo quería que la vieras”, relata. “Frida era una narcisista de primera. Parte es el mito y parte es la realidad”.

La iconización de la pintora no comienza en México, se produce con la migración de los latinoamericanos a 
Estados Unidos. Fueron ellos los que recuperaron la imagen de Frida Kahlo como una conexión con las raíces. La 
reinvención del personaje de Frida con los años, la ha llevado a ser una figura retomada por el feminismo pop, la 
promoción turística y la mercadotecnia más salvaje a partes iguales. ¿Es posible esta convivencia? “No podemos 
decir que Frida fuera feminista como nosotras lo somos. Y seguro a sí misma nunca se dijo feminista”, afirma la 
crítica de arte, Sandra Barba. “Al colocarla como icono del feminismo tienes que reconocer que fue una persona que 
primero fue mantenida por el papá y después mantenida por el esposo hasta cuando está divorciada. Hasta el final 
de su vida, no es la representante adecuada de lo que el feminismo promueve y promulga”, puntualiza.

Sin embargo, ¿por qué el feminismo de los años 60 y 70 decide recuperar a Frida y darle un significado nuevo 
a su existencia como mujer libre, fuerte, fuera de la norma que vivió su sexualidad de manera abierta y diversa? 
“En primer lugar, porque es una mujer que se pinta a sí misma. Antes las pintaban los hombres como las amantes 
o como las esposas y en sus obras tienes una reflexión de género sin pretender que así sea. Pinta a otras mujeres, 
pinta abortos, feminicidios en la década de los 30”, explica Sandra Barba quien considera que esta reapropiación en 
el arte es valiosa.

“Si gracias a ella nos llega más turismo, es más respetado el arte que hace una mujer, no tenemos más que 
agradecerle” concluye la biógrafa. Es esa unión con las personas lo que la hace tan universalmente popular. Personas 
de todos los rincones del planeta peregrinan hasta La Casa Azul – su casa en Coyoacán – para acercarse a la vida de 
Kahlo. “Es una bandera de las mujeres libres, con inquietudes intelectuales, que no se amedrentan con los cánones 
sociales, que luchan en la vida”, explica la directora del Museo Frida Kahlo, Hilda Trujillo.

Adaptado de: <https://elpais.com>.
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67. Según la lectura del texto, se puede afirmar que
a) diversas artistas han alcanzado una categoría cercana 

a la de Frida.
b) Frida se decía feminista como las mujeres de la 

actualidad.
c) Frida mantenía económicamente a su marido y su 

padre por la venta de su arte.
d) Frida propone de manera í consciente una reflexión 

de género a través de sus pinturas.
e) Frida pintaba abortos y feminicidios para representar 

el Movimiento Feminista de la década de 30.

68. Lee las afirmaciones sobre el texto.
I. La image n estética de Frida es tanto mítica como 
real, puesto que la artista estaba consciente de la 
figura que quería pasar a los demás.

II. La imagen de Frida no representa el feminismo 
pop ni la promoción turística.

III. La retomada icónica de la figura de Frida empieza 
gracias a los inmigrantes mexicanos en Estados 
Unidos.

¿Cuál(es) está(n) correcta(s)?
a) Apenas I.
b) Apenas I y II.
c) Apenas II y III.
d) Apenas I y III.
e) I, II y III.

69. La palabra sino (l. 4) puede sustituirse sin alteración del 
sentido contextual por
a) más.
b) si no.
c) pero.
d) si bien.
e) es más.

70. La expresión “Sin embargo” (l. 19) puede sustituirse sin 
alteración del sentido contextual por
a) entretanto.
b) en tanto.
c) todavía.
d) no obstante.
e) aunque.

71. La forma verbal “han conseguido” (l. 5) puede ser 
sustituida sin alteración del sentido contextual por
a) consiguió.
b) conseguían.
c) consiguieron.
d) consiguieran.
e) consigue.

72. No trecho "la hace tan universalmente popular" (l. 26), 
la palabra la se refiere a
a) Frida (l. 19).
b) arte (l. 25).
c) una mujer (l. 25).
d) personas (l. 26).
e) biógrafa (l. 26).

73. Marca la palabra que tiene el mismo género que
"el arte" en el contexto de la línea 24.
a) El hambre
b) El agua
c) El arma
d) El hada
e) El halcón

74. La palabra hacia (l. 9) puede sustituirse sin alteración del 
sentido contextual por
a) a.
b) hasta.
c) desde.
d) en.
e) de.

75. El fragmento “La figura de Frida ha trascendido más 
allá de su propia existencia” (l. 1) puede reescribirse en 
portugués como
a) A imagem de Frida foi além da sua própria existência.
b) A imagem de Frida foi aquém de sua própria 

existência.
c) A imagem de Frida absolutamente não se relaciona 

com sua própria existência.
d) A imagem de Frida se opõe à sua própria existência.
e) A imagem de Frida se neutraliza com sua própria 

existência.
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