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SEJA BEM-VINDO(A)! AS FACULDADES SANTO AGOSTINHO DESEJAM-LHE SUCESSO.
INSTRUÇÕES
 Este caderno contém 25 questões de múltipla escolha e uma proposta de redação.
PROVA OBJETIVA
Antes de iniciá-la:

Verifique se seu caderno está completo, ou seja, se as questões, além de apresentar quatro alternativas,
estão corretamente numeradas de 1 a 25.

Caso haja algum problema, solicite a substituição deste caderno.
Ao marcar a resposta:

Utilize caneta esferográfica preta ou azul.

Assinale somente UMA alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será computada se houver
marcação de duas ou mais alternativas ou rasura.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
PROVA DE REDAÇÃO

Essa prova contém uma proposta de texto dissertativo, para elaborar uma redação que tenha no mínimo
15 (quinze) e, no máximo, 20 (vinte) linhas.

Utilize a folha de rascunho, se necessário. Mas, atenção: o rascunho NÃO será considerado para
correção.

O texto definitivo deverá ser redigido com caneta esferográfica azul ou preta. Não use corretivo. Texto
feito a lápis será ANULADO, A NOTA SERÁ ZERO E O CANDIDATO SERÁ DESCLASSIFICADO.

Não faça qualquer anotação no campo da FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO, além dos dados
solicitados.

Ao final da prova, entregue o a FOLHA DE RESPOSTAS e a FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO,
devidamente assinadas, para o aplicador.
OBSERVAÇÕES:

A duração prevista para a realização da prova inclui a transferência da redação para a Folha Definitiva
de Redação.

O candidato somente poderá sair da sala levando o Caderno de Provas quando restarem 30 minutos
para o término oficial do horário.

A DURAÇÃO DESTA PROVA É DE 04 HORAS.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões 01 a 05
“Prioridades”, uma crônica de Lya Luft
“Muito do que gastamos (e nos desgastamos) nesse consumismo feroz podia ser negociado com a
gente mesmo: uma hora de alegria em troca daquele sapato. Uma tarde de amor em troca da prestação do carro
do ano; um fim de semana em família em lugar daquele trabalho extra que está me matando e ainda por cima
detesto.
Não sei se sou otimista demais, ou fora da realidade. Mas, à medida que fui gostando mais do meu
jeans, camiseta e mocassins, me agitando menos, querendo ter menos, fui ficando mais tranquila e mais
divertida. Sapato e roupa simbolizam bem mais do que isso que são: representam uma escolha de vida, uma
postura interior.
Nunca fui modelo de nada, graças a Deus. Mas amadurecer me obrigou a fazer muita faxina nos
armários da alma e na bolsa também. Resistir a certas tentações é burrice; mas fugir de outras pode ser
crescimento, e muito mais alegria.
Cada um que examine o baú de suas prioridades, e faça a arrumação que quiser ou puder.
Que seja para aliviar a vida, o coração e o pensamento – não para inventar de acumular ali mais alguns
compromissos estéreis e mortais.”
Lya Luft no livro Pensar é Transgredir

Questão 01
Segundo o texto, é correto afirmar que:
A) fazer arrumações internas e externas é uma necessidade.
B) fazer faxinas simboliza escolhas de vida.
C) estabelecer prioridades representa uma postura interior.
D) resistir às escolhas não é inteligente.
Questão 02
A crônica de Lya Luft é
A) histórica.
B) humorística.
C) dissertativa.
D) poética.
Questão 03
A oração destacada em “Não sei se sou otimista demais, ou fora da realidade.”, classifica-se como subordinada
A) adverbial condicional.
B) substantiva objetiva direta.
C) adverbial conformativa.
D) substantiva subjetiva.
Questão 04
A partir da leitura do primeiro parágrafo, pode-se concluir que
A) o desgaste sofrido na contemporaneidade resulta do consumismo feroz.
B) o consumo de bens materiais pode ser negociado por outros significativamente importantes.
C) a negociação feita com nós mesmos deve ser refletida, já que nos dividimos entre família e trabalho.
D) o sapato, a prestação do carro e o trabalho extra simbolizam necessidades inerentes ao homem.
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Questão 05
Na oração “Mas, à medida que fui gostando mais do meu jeans, camiseta e mocassins...”, a expressão
destacada expressa a ideia de
A) consequência.
B) adversidade.
C) causa.
D) proporção.
Texto para as questões 06 e 07

Disponível em: <https://cardapiopedagogico.blogspot.com/2017/01/desigualdade-social-mundial.html>.

Questão 06
O tema retratado na charge é
A) justiça social.
B) desigualdade social.
C) meio ambiente.
D) política.
Questão 07
O termo Justiça, no segundo balão, exerce a função de
A) sujeito.
B) objeto direto.
C) complemento nominal.
D) adjunto adverbial.
Questão 08
Sobre o Romantismo, são apresentadas as seguintes afirmativas:
I- O indianismo expressa uma das buscas aos temas nacionais.
II- Os autores buscam um retorno ao passado histórico bem como ao medievalismo.
III- Tem como características: a busca por uma vida simples, pastoril e a valorização da natureza.
É correto o que se afirma em:
A) II e III, apenas.
B) I e III, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I, II e III.
Vestibular Tradicional
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Texto para as questões 09 e 10
Canção do exílio
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossa vida mais amores.
Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.
Gonçalves Dias

Questão 09
No poema, o autor:
A) desenvolve o gênero épico, voltado para a natureza como cenário dos acontecimentos.
B) expressa o nacionalismo ufanista por meio da exaltação da natureza.
C) buscava inspiração nas narrativas orais e nas canções populares.
D) apresenta um caráter combativo de oposição e crítica social.
Questão 10
O poema do Romantismo faz parte da(o)
A) romance indianista, que traz à tona a vida, cultura, crença e costumes indígenas.
B) romance histórico, que traz o retrato de costumes de uma época passada.
C) 2º geração, que apresenta o pessimismo, o escapismo e o egocentrismo.
D) 1ª geração, na qual se destacam o nacionalismo, o indianismo e a religiosidade.

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

Questão 11

Disponível em:< http://politicanacional-sale.blogspot.com.br/2012/06/charge-da-semana.html>
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Sobre a mensagem contida na charge acima, podemos concluir que ela procura:
A) demonstrar que a questão da dívida pública é um problema que atinge os mais diversos segmentos da
sociedade brasileira.
B) denunciar as discussões sobre a redução do papel do Estado na economia e que passa, necessariamente,
pela redução dos gastos do governo.
C) demonstrar que o déficit público está ligado aos programas sociais do governo, que protege aqueles que
não querem uma ocupação.
D) denunciar as iniciativas do governo que, toda vez que se vê em dificuldade, prefere cobrar dos mais pobres
a conta.
Questão 12

Disponível em: < https://jefersongonzalez.wordpress.com/2010/11/29/charges-do-latuff/

Analisando a charge do Latuff, podemos perceber que o combate à violência no Brasil
A) apresenta uma atitude consonante com o desejo da sociedade brasileira nos dias de hoje.
B) demonstra uma ação imparcial dos agentes públicos de combate ao crime organizado no país.
C) retrata uma compreensão diferente da violência dependendo do olhar de quem a analisa.
D) revela uma ação do Estado brasileiro consonante com os princípios da cidadania plena.
Questão 13

Disponível em: < dafnesouzasampaio.blogspot.com>.
Vestibular Tradicional
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A mensagem contida na charge acima nos faz refletir sobre uma (a)
A) luta por nossos direitos.
B) atitude de conformismo.
C) ação de submissão.
D) compreensão do mundo moderno.
Questão 14
Até o fim do século, os muçulmanos irão superar os cristãos como o maior grupo religioso do planeta.
É o que mostra uma pesquisa conduzida pelo Pew Research Center, centro de pesquisas norte-americano.
Atualmente os cristãos formam o maior grupo religioso da Terra, com aproximadamente 31% dos 7,3 bilhões
da população mundial. Os muçulmanos constituem o segundo maior grupo, com 1,8 bilhão de pessoas, ou
24% da população.
Já na segunda metade deste século, os muçulmanos deverão ultrapassar os cristãos como o maior
grupo religioso do mundo – serão aproximadamente 3 bilhões de fiéis. O relatório projeta que, entre 2015 e
2060, o número de muçulmanos deve crescer 73% em todo o mundo, enquanto a média do crescimento
populacional deve ser de 35%. [...]
Disponível em: <https://megaphoneadv.blogspot.com/2017/04/os-muculmanos-irao-superar-os-cristaos.html>.

A abordagem realizada pelo fragmento acima, sobre o crescimento do Islamismo, pode ser relacionada a uma
característica marcante dessa religião, que pode ser atribuída à (ao)
A) redução do número de pessoas que abandonam o cristianismo.
B) atraso socioeconômico das áreas periféricas do capitalismo.
C) fato de o islamismo ser uma religião belicosa e que atrai os jovens.
D) demografia, uma vez que os muçulmanos têm mais filhos.
Questão 15

Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=charges+de+latuff+politicas&espv>

A imagem procura retratar
A) a indignação da opinião pública internacional diante da escalada terrorista do Estado Islâmico.
B) a maneira como o Estado israelense costuma agir contra os ataques dos terroristas palestinos.
C) os ataques promovidos pelos terroristas do Estado Islâmico contra jornais, boates e igrejas na França.
D) a atitude passiva da imprensa diante do avanço de radicais contra inocentes pelo mundo afora.
GEOGRAFIA

Questão 16
Um empresário brasileiro parte do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte (45ºW) no dia 22 de março, às
8:45 da manhã, seu destino é Sidney na Austrália (150º E). Após 11 horas de voo, o empresário pousa em
Johanesburgo na África do Sul (30ºE) para uma escala que dura 3 horas e, em seguida, decola para seu destino
numa viagem que dura 14 horas.
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Qual é a data e o horário quando o empresário finalmente chega à Sidney?
A) 23 de março, 05 horas e 45 minutos.
B) 23 de março, 17 horas e 45 minutos.
C) 24 de março, 01 hora e 45 minutos.
D) 24 de março, 17 horas e 45 minutos.
Questão 17
Observe o mapa dos Domínios Morfoclimáticos do Brasil.

http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_14_dominios_morfoclimaticos_e_questao_ambiental_no_brasil

De acordo com o mapa, pode-se afirmar que:
A) As Vegetações de Transição, assinaladas pelo número 3, são áreas de grande relevância ambiental,
formadas a partir da mistura de duas ou mais vegetações diferentes.
B) O Domínio número 2 é caracterizado pela vegetação de florestas latifoliadas, que se desenvolve graças às
chuvas bem distribuídas ao longo do ano.
C) Na região do Domínio número 1 a vegetação homogênea resulta da grande qualidade do solo.
D) Os litossolos, que ocorrem no Domínio número 4, originaram-se devido aos baixos índices pluviométricos
que determinam as adaptações xerófilas da vegetação.
Questão 18
Sem dúvida, a habilidade ou inabilidade de as sociedades dominarem a tecnologia e, em especial, aquelas
tecnologias que são estrategicamente decisivas em cada período histórico, traça seu destino a ponto de
podermos dizer que, embora não determine a evolução histórica e a transformação social, a tecnologia (ou sua
falta) incorpora a capacidade de transformação das sociedades, bem como os usos que as sociedades, sempre
em um processo conflituoso, decidem dar ao seu potencial tecnológico.
Castells, M. (2010). A sociedade em rede - A era da informação: economia, sociedade e
cultura. Tradução Roneide Venancio Majer. 6. ed. São Paulo, Brasil: Paz e Terra.

Sobre o assunto abordado no texto, pode-se concluir que
A) Os países detentores das patentes tecnológicas comandam unilateralmente a economia mundial, proibindo a
comercialização de tecnologias produzidas em países subdesenvolvidos.
B) As tecnologias típicas da Globalização aumentaram a autossuficiência econômica dos países.
C) Os avanços tecnológicos em telecomunicações e transportes promoveram o aumento da complexidade nas
relações entre os diferentes espaços mundiais, porém, não foram capazes de extinguir as históricas
diferenças socioeconômicas entre as sociedades.
D) O comércio de tecnologias em âmbito mundial contribuiu para a diminuição da pobreza nos “Países do
Sul”.
Vestibular Tradicional
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Questão 19
TRUMP SOBRE APROXIMAÇÃO ENTRE AS COREIAS: “O MUNDO ESTÁ ASSISTINDO”
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua conta no Twitter para comentar sobre a
mais nova sinalização da Coreia do Norte de iniciar negociações sobre seu programa nuclear, alertando que “o
mundo está assistindo”.
“Pela primeira vez em muitos anos, um esforço sério está sendo feito por todas as partes envolvidas”,
escreveu o presidente. “Podem ser falsas esperanças, mas os EUA estão prontos para irem firmes em qualquer
direção!”.
Nesta terça-feira, após uma reunião entre membros dos governos da Coreia do Sul e do Norte, o diretor
de segurança nacional da presidência sul-coreana, Chung Eui-yong, anunciou que o regime de Kim Jong-un
estaria disposto a abrir mão de suas armas nucleares caso as ameaças militares contra o país sejam resolvidas.
As partes agendaram uma reunião de cúpula, com a presença de Kim Jong-un e do presidente da
Coreia do Sul, Moon Jae-in, para o fim de abril.
(Flavia Alemi – flavia.alemi@estadao.com)
Fonte: Estadao Conteudo

Assinale a alternativa correta a respeito do fato apresentado na reportagem.
A) Os acordos de aproximação entre as Coreias ganharam força no contexto das Olimpíadas de Inverno 2018,
realizadas em PyeongChang na Coreia do Sul.
B) A aproximação entre as Coreias põe fim ao Programa Nuclear da Coreia do Norte, principal razão de
conflito entre as duas Coreias.
C) O diálogo entre as Coreias é de grande interesse internacional, porém, as potências estrangeiras têm
interesses antagônicos nesse processo. Os Estados Unidos são contra o diálogo com o governo nortecoreano, enquanto a China defende a reaproximação entre os países rivais.
D) O Tratado de Paz entre as Coreias, adotado em 1953 após o fim da Guerra da Coreia, que adotou o
“Paralelo 38ºN” como fronteira entre os países, foi violada com o início dos testes nucleares feitos pela
Coreia do Norte em 2013.
Questão 20
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Em 2018 o Estado de Israel completou 70 anos. Desde a independência, em 1948, a história de Israel é
marcada por graves conflitos contra os exércitos da Liga Árabe e contra grupos armados da Resistência
Palestina.
As raízes do confronto são antigas. Ao longo dos anos, ambos os lados foram ampliando as demandas
para uma paz definitiva, tornando cada vez mais distante um acordo.
A região da Palestina continua sendo um dos principais focos de conflitos no mundo e, atualmente, a
questão envolve diretamente a cidade de Jerusalém, reivindicada por Israel como capital de seu Estado.
Disponível em: <https://ponteeuropa.blogspot.com/2011/02/palestina-insanaveis-contradicoes-da.html>.

Com base no mapa e no texto sobre o conflito entre Árabes e Judeus na região da Palestina, a Categoria
Geográfica mais adequada à análise do fato apresentado é:
A) região.
B) território.
C) paisagem.
D) lugar.

HISTÓRIA
Questão 21
O Estado que concentra todos os poderes nas mãos do Rei; levando até a afirmativa da Luis XIV - “O Estado
sou Eu”, é chamado de:
A) Estado de Direito.
B) Estado Absolutista.
C) Estado Político.
D) Estado Democrático.
Questão 22
O movimento baseado no ser humano que desejava renovar a cultura é o
A) Humanismo.
B) Mercantilismo.
C) Capitalismo.
D) Metalismo.
Questão 23
O período do século XX, que compreende os governos dos presidentes Dutra, Getúlio Vargas, Juscelino
Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, é conhecido na História do Brasil como
A) República Velha.
B) Governos Populistas.
C) Ditadura Militar.
D) Abertura Política.
Questão 24
Quais semelhanças podem ser apontadas entre os europeus e povos que habitavam a América no período
colonial?
A) Não existia nenhum tipo de semelhança entre esses povos.
B) Não houve impactos entre as civilizações.
C) Eles já tinham meios de comunicação bem evoluídos.
D) Tanto os povos da América quanto os Europeus tinham civilizações bem evoluídas e relações de dominação.
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Questão 25
A modernização da agricultura foi um dos motivos de a Inglaterra ter conseguido a estrutura alimentar para
suprir as necessidades dos trabalhadores. O que significa o sistema trienal de cultivo?
I - Mais alimentos para as ovelhas que produziam um adubo natural
II - Confinamento do gado, o que permitia o aumento do peso dos animais e melhor preparo da terra.
III - Sistema dividido em três campos que proporcionava uma diversidade maior de culturas
É correto o que se afirma em:
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) I, II e III.
D) II e III, apenas.

PROVA DE REDAÇÃO
OBSERVAÇÕES
 Releia as instruções no verso da capa deste Caderno de Provas.
 Com EXCEÇÃO dos dados solicitados, não identifique seu nome, número de inscrição etc. em qualquer
outro campo da FOLHA DEFINITIVA DE REDAÇÃO.
 Lembre-se de que você deve:

ocupar as linhas de uma a outra margem, na folha definitiva, respeitando os espaços dos
parágrafos;

empregar linguagem clara e de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa;

escrever com letra legível;

ater-se ao tema solicitado (a fuga ao tema anulará a redação).
 Os textos dados na proposta servem de estímulo para sua produção. Não os transcreva no corpo de seu
texto.
 Não escreva sua redação em versos.

PROPOSTA DE REDAÇÃO
TEXTO I
Como o ódio viralizou no Brasil
por Deutsche Welle — publicado 20/08/2018 18h55, última modificação 20/08/2018 18h57

Números sugerem que intolerância e desinformação se naturalizaram na internet brasileira. O que antes seria denunciado,
hoje é curtido e compartilhado

Nos últimos 11 anos, quase 4 milhões de denúncias relacionadas a crimes de ódio na internet foram recebidas
pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Isso significa que, por dia, pelo menos 2,5 mil
páginas contendo evidências de crimes como racismo, neonazismo, intolerância religiosa, homofobia,
incitação de crimes contra a vida, maus tratos a animais e pedofilia foram denunciadas no Brasil.
Mas não é esse o dado que mais surpreende. Em 2016, o número de denúncias ultrapassou 115 mil, enquanto
em 2017, despencou quase pela metade, para pouco mais de 60 mil. No primeiro ano da série histórica, 2006,
o total de denúncias ultrapassou 350 mil, o que demonstra uma banalização do ódio nos últimos anos.
"De 2016 para 2017 houve queda no número de denúncias. Mas isso não quer dizer que o ódio na internet
diminuiu. Pelo contrário, ele aumentou, mas hoje as pessoas não se indignam mais”, aponta Thiago Tavares,
presidente da Safernet Brasil, primeira ONG do país a criar um canal anônimo para receber denúncias
relacionadas a crimes de ódio on-line. (...)
Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/como-o-odio-viralizou-no-brasil>. Acesso em:
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TEXTO II

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema
Discurso de ódio no Brasil contemporâneo, apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu
ponto de vista. Dê um título para a sua redação.
TRANSCREVA A REDAÇÃO PARA A FOLHA PRÓPRIA (DEFINITIVA).
ESTE RASCUNHO NÃO SERÁ CORRIGIDO.
_____________________________________________________________
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