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Leia o texto a seguir e responda as questões de 01 a 09.
Grave crise em Roraima justifica fechamento da fronteira?
Entenda os argumentos contra e a favor.
A explosão de violência no último fim de semana em
Pacaraima, cidade de Roraima na fronteira com a Venezuela,
tornou visível para o restante do Brasil a grave situação em que se
encontra o Estado devido à incapacidade de receber
adequadamente o fluxo de imigrantes que fogem da crise no país
vizinho.
Diante desse cenário, o governo de Roraima voltou a
solicitar, na segunda-feira, ao Supremo Tribunal Federal (STF) o
fechamento temporário da fronteira com a Venezuela, sob o
argumento de que seus serviços de saúde e segurança estão em
colapso. O primeiro pedido, feito em abril, foi negado liminarmente
pela ministra Rosa Weber.
Mas, apesar do agravamento da violência no Estado, o
governo federal repudiou tal medida por considerá-la ilegal e
ineficaz. "O fechamento da fronteira é impensável", disse na
segunda-feira o ministro do Gabinete de Segurança Institucional
(GSI), general Sérgio Etchegoyen. "A lei brasileira de migração
determina o acolhimento de refugiados e imigrantes. É uma
solução (fechar a fronteira) que não ajuda em nada a questão
humanitária."
O governo de Roraima, por sua vez, argumenta que os
direitos humanos de venezuelanos e roraimenses não estão sendo
garantidos, mas violados, devido à falta de apoio financeiro da
União para garantir o adequado acolhimento dos imigrantes.
A proposta do governo de Roraima, porém, tem sido
repudiada não só pelo governo federal, mas por juristas
especialistas em direitos humanos.
Beto Vasconcelos, que chefiou a Secretaria Nacional de
Justiça (SNJ) do Ministério da Justiça e foi presidente do Comitê
Nacional para os Refugiados (Conare) no governo Dilma Rousseff
(PT), sustenta que o fechamento da fronteira, além de ilegal,
deixaria os venezuelanos à mercê dos coiotes (pessoas que
oferecem transporte clandestino e inseguro para cruzamento de
fronteiras a altos preços). [...]
Ele ressalta que a Constituição brasileira estabelece como
fundamento da República a "dignidade da pessoa humana",
impedindo, dessa forma, o fechamento da fronteira à entrada de
pessoas que estão em situação de extrema miséria e
vulnerabilidade. [...]
Segundo balanço da Polícia Federal, entraram no país por
Pacaraima, de 2017 a junho de 2018, quase 128 mil pessoas.
Desses, quase 69 mil já deixaram o Brasil. Dos que ficaram no
país, 56.740 procuraram a PF para se regularizar, 35.540
solicitaram refúgio e 11.100 pediram residência (visto que pode ser
concedido por questões humanitárias). Nem a PF nem a Casa Civil
souberam dizer como anda a tramitação desses processos. [...]
Fonte: SCHREIBER, Mariana. Grave crise em Roraima justifica fechamento da
fronteira? Entenda os argumentos contra e a favor. BBC Brasil em Brasília.
Disponível
em:
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45266973>.
Acesso em: 25 set. 2018 (texto adaptado).

2019/1

(D) a Constituição Federal assinala, como fundamento do
estado brasileiro, a "dignidade da pessoa humana", logo,
o acolhimento ao imigrante é considerada uma questão
humanitária.
(E) o representante do GSI diz que a lei brasileira de
migração estabelece o amparo a refugiados e imigrantes.
QUESTÃO 02
Com relação à interpretação do texto, os argumentos a seguir,
fornecidos pelo Governo de Roraima, são favoráveis ao
fechamento da fronteira com a Venezuela, EXCETO:
(A) o governo de Roraima repudia a questão humanitária em
prol dos venezuelanos por entender que a obrigação
financeira e social do Brasil seria para com os
roraimenses.
(B) o governo de Roraima admite não ter capacidade
adequada para receber os venezuelanos.
(C) o governo de Roraima, mesmo ciente do que determina a
Constituição, solicitou o fechamento temporário da
fronteira em função do aumento da violência.
(D) o governo de Roraima diz não ter condições de garantir
os direitos humanos dos imigrantes, bem como, dos
roraimenses.
(E) o governo de Roraima afirma que os direitos dos
imigrantes estão sendo infringidos, e que é necessário o
apoio financeiro do Governo Federal para garantir o
adequado acolhimento dos venezuelanos.
QUESTÃO 03
De acordo com a interpretação do texto, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) Os serviços básicos de assistência à saúde e à segurança
dos roraimenses entraram em crise com a entrada de
imigrantes venezuelanos.
(B) O governo de Roraima parte dos princípios da
Constituição Federal, como “o respeito à dignidade
humana”, para solicitar ao STF, pela segunda vez, o
fechamento da fronteira.
(C) Os venezuelanos, a partir do fechamento da fronteira, já
se organizam para entrar no território brasileiro por vias
ilegais, por meio de transportes clandestinos e inseguros.
(D) De acordo com Beto Vasconcelos, o fechamento da
fronteira contraria o que estabelece, como fundamento, da
Constituição Federal Brasileira: “a dignidade humana”.
(E) De acordo com dados da Polícia Federal, os imigrantes
venezuelanos somam 128 mil. Desse total, mais da
metade saíram do Brasil.
QUESTÃO 04
Com base no texto, assinale a alternativa CORRETA.

QUESTÃO 01
Com relação à interpretação do texto, os argumentos a seguir
são contrários ao fechamento da fronteira em Roraima com a
Venezuela, EXCETO:
(A) a ministra Rosa Weber negou liminarmente o primeiro
pedido do governo de Roraima para o fechamento
temporário da fronteira.
(B) um representante do SNJ argumenta que bloquear a
fronteira poderia desencadear um problema: o transporte
ilegal de venezuelanos.
(C) o governo de Roraima considera a abertura de fronteira
como uma violação dos direitos humanos de
venezuelanos e de roraimenses, já que não há condições
de tratamento adequado aos imigrantes e aos moradores
do Estado.
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(A) O texto é dissertativo, transmite as informações de
maneira objetiva e clara, faz uso de uma linguagem direta,
predominantemente, conotativa.
(B) O texto é dissertativo, tem como proposta informar e
elucidar o leitor, através da exposição de um determinado
assunto ou tema. Apresenta características de linguagem,
predominantemente, conotativa.
(C) O texto é dissertativo, apresenta linguagem persuasiva,
procura convencer o leitor por meio de uso de vocativos e
apelos,
usando
linguagem,
predominantemente,
denotativa.
(D) O texto é dissertativo, procura expressar a subjetividade
do autor para produzir novos significados, usando
linguagem, predominantemente, conotativa.
(E) O texto é dissertativo, expõe dados da realidade de modo
objetivo e a linguagem é, predominantemente, denotativa.
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QUESTÃO 05

Assinale a alternativa CORRETA.

Assinale a alternativa CORRETA que apresente tempo verbal
composto na voz passiva.
(A) A explosão de violência no último fim de semana em
Pacaraima, cidade de Roraima na fronteira com a
Venezuela, tornou visível para o restante do Brasil
a grave situação em que se encontra o Estado.
(B) O governo de Roraima voltou a solicitar, na segundafeira, ao Supremo Tribunal Federal (STF) o fechamento
temporário da fronteira com a Venezuela.
(C) A proposta do governo de Roraima tem sido repudiada
não só pelo governo federal.
(D) Nem a PF nem a Casa Civil souberam dizer como anda
a tramitação desses processos.
(E) O fechamento da fronteira é impensável.
QUESTÃO 06
Em: “Beto Vasconcelos sustenta que o fechamento da
fronteira deixaria os venezuelanos à mercê dos coiotes”, os
elementos em destaque se referem à:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

oração subordinada substantiva subjetiva.
oração subordinada substantiva objetiva indireta.
oração subordinada substantiva apositiva.
oração subordinada substantiva objetiva direta.
oração subordinada substantiva completiva nominal.

Analise as afirmativas a seguir, em relação aos aspectos
gramaticais do texto.
Em: “o governo federal repudiou tal medida”, há sujeito
simples.
II. Em: “Segundo balanço da Polícia Federal, entraram no
país por Pacaraima, de 2017 a junho de 2018, quase
128 mil pessoas”, o sujeito da oração é Pacaraima.
III. Em: “a grave situação em que se encontra o Estado
devido à incapacidade de receber adequadamente o
fluxo de imigrantes”, o emprego da crase pode ser
justificado, em função do termo “devido” exigir a
preposição “a” quando tem sentido de “por causa de”,
“em razão de”, “graças a”.
IV. Nas frases: “o fechamento da fronteira à entrada de
pessoas que estão em situação de extrema miséria e
vulnerabilidade” e “deixaria os venezuelanos à mercê
dos coiotes”, o emprego da crase é facultativo.
I.

Assinale a alternativa CORRETA.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 08
Sobre a presença das siglas STF, PF e GSI, analise as
afirmativas a seguir.
I.

São tipos de siglas em que se reduzem locuções
substantivas próprias.
II. São escritas com as letras iniciais maiúsculas dos
elementos que formam os nomes.
III. São de uso restrito a textos acadêmicos e
especializados.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas a afirmativa III está correta.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 09
Em: “A proposta do governo de Roraima, porém, tem sido
repudiada não só pelo governo federal, mas por juristas
especialistas em direitos humanos”, a conjunção em destaque
pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

como também.
talvez.
contudo.
entretanto.
todavia.

PROVA DE LÍNGUA INGLESA
Read the following text to answer QUESTIONS 10, 11 and 12.

THE FIRE THAT CONSUMED BRAZIL’S TREASURES

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Governments around the world should assign special
resources to protect their national museums from the risk
of fire and natural disasters.
The tragedy that engulfed the 200-year-old National
Museum of Brazil in Rio de Janeiro on Sunday night, turning up
to 20 million of its holdings into dust, is an urgent reminder of
the need for better safekeeping measures at museums around
the world. To put what happened in perspective: It’s as if the
entire collection of the British Museum disappeared, twice over,
in the blink of an eye.
The fire ignited for unknown reasons. But many
Brazilians are blaming their government and some have taken
to the streets in protest. After years of declining federal funds,
the museum staff had requested urgent maintenance funds
from the country’s National Development Bank.
[…]
I have seen firsthand the museum’s invaluable holdings. In
2014, I visited with two archaeology friends — a bioarchaeologist and a paleoanthropologist — and we just stood,
slack jawed, as we went from room to room. One of the oldest
skeletons in South America, nicknamed Luzia, from 11,500
years ago, was in storage; a replica showing a complete
reconstruction of her head was on display. An entire room was
filled with Egyptian treasures, including the brightly painted
coffin containing the mummy of Sha-Amun-In-Su, dating to
about 750 B.C. Innumerable priceless objects from diverse
indigenous cultures in Brazil and other parts of Latin America
could be seen in glass cases. There were frescos from
Pompeii in the museum’s Mediterranean collection.
The museum housed an extraordinary library with nearly
500,000 books, 2,400 of which were rare, and a natural history
collection including dinosaurs, insects and meteorites, curated
from countless expeditions by scientists and explorers.
Available at: https://www.nytimes.com/2018/09/07/opinion/fire-brazil-nationalmuseum.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FBrazil&action=click&contentCollection=world&r
egion=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=7&pgtype=collection
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 13

According to the text, it is CORRECT to affirm that the cause of
the massive fire at National Museum of Brazil:

The ad released by Mercedes-Benz suggests that unofficial
services are:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

is not new.
is not relevant.
is not original.
is not discovered.
is not strange.

QUESTÃO 11

rare books.
priceless relics.
artifacts from Egypt.
a painted casket.
skeletons of scientists.

QUESTÃO 12
In reference to the text, it is CORRECT to affirm that the fire at
National Museum of Brazil was:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

reliable.
propitious.
high-priced.
untrustworthy.
indescribable.

Read the following text to answer QUESTIONS 14, 15 and 16.

All the following alternatives indicate things that were destroyed
by the huge fire at National Museum of Brazil, EXCEPT:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

an exuberance of museum investigators.
a wake-up call to the museums worldwide.
a properly care of the national government.
a museum's commitment to social values.
a scientific and cultural heritage preservation.

‘Einstein scribbled his theory of happiness in place of a tip.
It just sold for more than $1 million.’
The story goes like this: Einstein wanted to tip a hotel helper in
Japan. Either he refused or Einstein had no small change.
Instead, he scribbled two short notes on happiness (“A calm
and modest life brings more happiness than the pursuit of
success combined with constant restlessness,” reads one of the
notes, written in German on the hotel’s stationery), assuring the
recipient that they’d probably be worth a lot of money someday.
He was right.
Available at: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/12/30/the-mostbizarre-stories-from-around-the-world-in-2017/?noredirect=on&utm_term=.6a6ffe5e46e2
(Adapted)

QUESTÃO 14
According to the text, it is CORRECT to affirm that the hotel
helper had better save the notes because:

Read the advertisement that follows to answer QUESTION 13:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Einstein would want them back someday.
it would be very discourteous to keep them.
they could be valuable in the future.
Einstein would not go back to Japan again.
people would not understand what was written.

QUESTÃO 15
It is CORRECT to affirm that the sentence: “Either he refused or
Einstein had no small change”, infers the idea that:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Einstein did not have small bills available.
Einstein had refused giving a tip.
the helper had intended to leave empty-handed.
Einstein did not want to pay the hotel bill.
the helper had asked for something senseless.

QUESTÃO 16
It is CORRECT to affirm that one possible title for the text is:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Available at: https://www.behance.net/gallery/876831/Mercedes-Benz-service
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Einstein’s selfish thoughts.
Against hotel helpers in Japan.
Unfamiliarity with German language.
Advices on how to live a lonely life.
More valuable than a regular tip.
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QUESTÃO 19
No século XVII, apesar da mão de obra escrava africana ser a
mais usada na Colônia, as bandeiras encarregavam-se de
aprisionar indígenas para o trabalho na lavoura.
É CORRETO afirmar que a atividade de aprisionamento
indígena era:
(A) assunto não debatido pelo governo português.
(B) de uso irrestrito e amparado nas leis espanholas e
portuguesas.
(C) permitido apenas nos aldeamentos, com vistas à
formação da elite colonial portuguesa.
(D) contrária aos preceitos filipinos de liberdade natural dos
nativos.
(E) uma prática inexistente nas pequenas lavouras do sul
colônia portuguesa na América.

QUESTÃO 20
Em 1831, após a abdicação de D. Pedro I, a regência foi eleita
para um mandato de quatro anos, com os votos de deputados
e senadores, sendo indicado para o Ministério da Justiça Diogo
Antônio Feijó.

Available at: http://www.glasbergen.com/ngg_tag/funny-teachercartoons/nggallery/image/man-kids-never-hear-that-word-at-home-so-i-added-no-to-ourvocabulary-lesson-1

QUESTÃO 17

É CORRETO afirmar que essa fase do Período Regencial
recebeu o nome de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Regência Trina Permanente.
Regência Trina Provisória.
Regência Nacional.
Regência Restauradora.
Regência Moderada.

The cartoon suggests the idea of a word that:
QUESTÃO 21
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

children practice regularly at home.
many children should hear from parents.
children and parents must avoid.
many parents should not say in front of children.
parents cannot use when disciplining kids.

PROVA DE HISTÓRIA
QUESTÃO 18
O início do empreendimento colonial português no nordeste
açucareiro no século XVI, mesmo depois da criação do
Governo Geral, em 1548, exigiu, entre outras medidas:
(A) realizar acordos comerciais rentáveis com a Inglaterra,
como o assinado em 1810, tendo em vista a abertura dos
portos para a comercialização da manufatura do açúcar.
(B) atrair colonos para o suporte mínimo da administração,
defesa e erguimentos dos engenhos de cana de açúcar.
(C) fundamentar o universo social da economia escravista a
partir de ideias emanadas do Iluminismo e da Revolução
Francesa.
(D) privilegiar apenas o trabalho livre nos engenhos e demais
atividades na agricultura.
(E) secundarizar a presença do Estado Patrimonial português
na condução da economia colonial.
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Quando, em 25 de agosto de 1961, o Presidente da República,
Jânio Quadros renunciou, os ministros militares opuseram-se à
posse de João Goulart, o então vice-presidente. Mesmo as
forças armadas estavam divididas, o que levou a um grande
debate sobre a quebra ou não de legalidade democrática. Entre
as campanhas favoráveis à posse de João Goulart estava:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Marcha da Família com Deus pela Liberdade.
Castelo Branco e o Estado Maior do Exército.
Leonel Brizola e a rede Voz da Legalidade.
A Ação Democrática Parlamentar.
A UDN e Carlos Lacerda.

QUESTÃO 22
No século XIV, a Europa passava por mudanças sociais e
políticas significativas, o que muitos historiadores entendem
como prenúncios de um novo sistema econômico em
formação. Durante as rebeliões camponesas denominadas
jacqueries, ocorridas em 1358, castelos foram invadidos e
nobres foram assassinados. Essas rebeliões ocorreram
durante:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Cativeiro de Avignon.
O Cisma do Oriente.
Batalha de Hastings.
A Guerra dos Trinta Anos.
A Guerra dos Cem anos.
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QUESTÃO 23
No século XIX, inúmeras ideologias e teorias políticas surgiram
contrárias ao sistema vigente, o Capitalismo. Uma destas
teorias pregava a extinção do Estado, da propriedade privada e
dos individualismos, defendendo uma sociedade pautada na
liberdade individual, no apoio mútuo, na propriedade coletiva e
uma forma de autogestão governamental. A teoria política
descrita é conhecida como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Anarquismo.
Socialismo.
Proudhonismo.
Cartismo.
Comunismo.

QUESTÃO 24
Em 1821, ocorreu a primeira tentativa oficial da criação do
estado do Tocantins. Este movimento teve início na cidade de
Cavalcante (Goiás), tendo como documento O Manifesto da
Criação da Província:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

do Porto.
da Palma.
de Cavalcante.
do Norte.
do Tocantins.

QUESTÃO 25
Em 2012 a Presidência da República instalou uma comissão
para apurar violações dos direitos humanos ocorridas entre
1946 e 1988. Esta comissão em seu relatório final
responsabilizou centenas de pessoas por crimes de tortura,
assassinato, dentre outros. A comissão citada foi intitulada
como Comissão Nacional:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

da Verdade.
dos Direitos Humanos.
dos Anos de Chumbo.
da Ditadura Militar.
de 1964.
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