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TEXTO I: How diet shaped human evolution
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Homo sapiens, the ancestor of modern humans,
shared the planet with Neanderthals, a close, heavyset relative that dwelled almost exclusively in Ice-Age
Europe, until some 40,000 years ago. Neanderthals
were similar to Homo sapiens, with whom they
sometimes mated -- but they were different, too.
Among these many differences, Neanderthals were
shorter and stockier, with wider pelvises and rib-cages
than their modern human counterparts.
But what accounted for these anatomical differences?
A new Tel Aviv University study finds that the Ice-Age
diet -- a high-protein intake of large animals -triggered physical changes in Neanderthals, namely a
larger ribcage and a wider pelvis.
According to the research, the bell-shaped
Neanderthal rib-cage or thorax had to evolve to
accommodate a larger liver, the organ responsible for
metabolizing great quantities of protein into energy.
This heightened metabolism also required an
expanded renal system (enlarged bladder and
kidneys) to remove large amounts of toxic urea,
possibly resulting in a wide Neanderthal pelvis.
Seeing evolution from a new angle
"The anatomical differences between the thoraxes and
pelvises of Homo sapiens and Neanderthals have
been well-known for many years, but now we're
approaching it from a new angle -- diet," said Prof. Avi
Gopher. Prof. Gopher, Prof. Ran Barkai and PhD
candidate Miki Ben-Dor, all of TAU's Department of
Archaeology and Ancient Near Eastern Cultures, coauthored the study, which was recently published in
the American Journal of Physical Anthropology.
"During harsh Ice-Age winters, carbohydrates were
scarce and fat was in limited supply. But large game,
the typical prey of the Neanderthal, thrived," said BenDor. "This situation triggered an evolutionary
adaptation to a high-protein diet -- an enlarged liver,
expanded renal system and their corresponding
morphological manifestations. All of these contributed
to the Neanderthal evolutionary process."
"In a 2011 paper, which dealt with the demise of Homo
erectus in the Levant, we had already tapped into the
notion that diet played a major role in human
evolution," said Prof. Barkai. "We argued then that
high fat consumption was one of the most important
solutions to the predicament presented by human
evolution. Humans are limited in the amount of protein
they are able turn into energy – protein provides just
30 percent of their overall diet. The solution, therefore,
was to consume more fat and more carbohydrates
when they were seasonally available.
"We found that, in the case of the Neanderthals, an
acute shortage of carbohydrates and a limited
availability of fat caused their biological adaptation to a
high-protein diet."
The proof in the dietary pudding
Numerous animal experiments have already
demonstrated that a high-protein diet is likely to
produce enlarged livers and kidneys. "Early
indigenous Arctic populations who primarily ate meat

also displayed enlarged livers and the tendency to
drink a lot of water, a sign of increased renal activity,"
said Ben-Dor.
According to the researchers, the total dependence of
Neanderthals on large animals to answer their fat and
protein needs may provide a clue to their eventual
extinction, which took place at the same time as the
beginning of the demise of giant animals or
"Megafauna" in Europe some 50,000 years ago. The
team is now researching this subject.

Disponível em: Science Daily (Mar. 29, 2016). Acesso em: 2 abr.
2016.

Leia o Texto I e responda as questões de 01 a 06:
01. Sobre os Neandertais, podemos afirmar que:
a) Eles viveram quase exclusivamente na Europa
no período glacial por 40,000 anos.
b) Eles viveram quase exclusivamente na Europa
no período glacial até cerca de 40,000 atrás.
c) Eles viveram quase exclusivamente na Europa
no período glacial há 40,000 anos.
d) Eles viveram quase exclusivamente na Europa
no período glacial por cerca de 40,000 anos.
e) Eles viveram quase exclusivamente na Europa
no período glacial por mais de 40,000 anos.
02. Analise as afirmações a seguir:
I. Os Neandertais e os Homo sapiens eram
anatomicamente diferentes devido à dieta de
alto valor proteico dos primeiros, cuja fonte
eram os animais de grandes proporções
corporais.
II. A alta quantidade de proteínas ingerida pelos
Neandertais desencadeou mudanças apenas
em seu sistema renal.
III. A pélvis dos Neandertais era mais larga
possivelmente devido ao dilatamento de sua
bexiga e de seus rins.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

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

03. Sobre a dieta rica em proteínas dos Neandertais,
podemos afirmar que:
a) Os Neandertais podem ter sido extintos devido
ao desaparecimento da “Megafauna”, fonte do
alto valor proteico necessário a sua dieta.
b) Conforme
Ben-Dor,
os
Neandertais
se
adaptaram à dieta de alto valor proteico devido à
escassez de carboidratos e de gordura durante
os invernos mais rigorosos do período glacial.
c) A dependência dos Neandertais à proteína
causou a extinção da “Megafauna”.
d) A extinção dos Neandertais foi causada pela
rejeição de seu corpo ao alto valor de proteína
ingerido.
e) A “Megafauna” era fonte apenas de proteína.
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04. O pronome “their” (linha 54) se refere:
a)
b)
c)
d)
e)

WORKFORCE DEMOGRAPHICS
Q4 2015

Aos pesquisadores
Aos Neandertais
Aos carboidratos
À gordura
À adaptação biológica

05. Com base nas citações dos pesquisadores
presentes no texto I, podemos afirmar que:
a) As diferenças anatômicas entre o tórax e a
pélvis dos Homo sapiens e dos Neandertais
têm sido relacionadas à dieta há muitos anos.
b) O alto consumo de gordura era a solução mais
importante para lidar com a limitação do corpo
humano em transformar proteína em energia.
c) Os Neandertais foram a única espécie cuja
dieta era de alto valor proteico.
d) A relação entre a dieta e a evolução humana
foi mencionada pelos pesquisadores antes do
estudo da Tel Aviv University referente à
influência da dieta de alto valor proteico no
processo evolutivo dos Neandertais.
e) As populações primitivas nativas do Ártico
possuíam fígados dilatados e baixa atividade
renal.
06. Quais são as melhores traduções para a palavra
“primarily” (linha 60)?
I. Principalmente
II. Inicialmente
III. Primitivamente
IV. Fundamentalmente
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente I
Somente III
Somente I e II
Somente I e IV
Somente II e III

TEXTO 2: Diversity and Inclusiveness
Disponível em: https://jobs.netflix.com/diversity. Acesso em: 4 abr.
2016.
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For the last eight years, Netflix has been building the
world's leading internet TV network, offering great
films and series from all over the world to members
of all ages and tastes everywhere.
To achieve this we've assembled a high caliber team
to create the cutting edge technology required to
stream over three billion hours a month to over 50
countries as well as to push the boundaries of
storytelling through a growing slate of original films,
series, documentaries, and performances.
To move this fast to delight tens of millions of
households around the world, Netflix relies on
debate, candor, and diversity of thought. As we grow
globally, we are looking for candidates from a wide
range of perspectives and backgrounds to join the
team and help us build an internet TV network.

17 At Netflix, we particularly value the following nine
18 behaviors and skills in our colleagues… meaning we
19 hire and promote people who demonstrate these nine.
20
21
22
23
24
25
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27
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Judgment:
- You make wise decisions (people, technical,
business, and creative) despite ambiguity;
- You identify root causes, and get beyond treating
symptoms;
- You think strategically, and can articulate what
you are, and are not, trying to do;
- You smartly separate what must be done well
now, and what can be improved later;
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Communication:
- You listen well, instead of reacting fast, so you
can better understand;
- You are concise and articulate in speech and
writing;
- You treat people with respect independent of
their status or disagreement with you;
- You maintain calm poise in stressful situations;
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Impact:
- You accomplish amazing amounts of important
work;
- You
demonstrate
consistently
strong
performance so colleagues can rely upon you;
- You focus on great results rather than on
process;
- You exhibit bias-to-action, and avoid analysisparalysis;
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Curiosity:
- You learn rapidly and eagerly;
- You seek to understand our strategy, market,
customers, and suppliers;
- You are broadly knowledgeable about business,
technology and entertainment;
- You contribute effectively outside of your
specialty;
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Innovation:
- You re-conceptualize issues to discover practical
solutions to hard problems;
- You challenge prevailing assumptions when
warranted, and suggest better approaches;
- You create new ideas that prove useful;
- You keep us nimble by minimizing complexity
and finding time to simplify;
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Courage:
- You say what you think even if it is controversial;
- You make tough decisions without agonizing;
- You take smart risks;
- You question actions inconsistent with our
values;
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Passion:
- You inspire others with your thirst for excellence;
- You care intensely about Netflix`s success;
- You celebrate wins;
- You are tenacious;
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Honesty:
- You are known for candor and directness;
- You are non-political when you disagree with
others;
- You only say things about fellow employees you
will say to their face;
- You are quick to admit mistakes;
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Selflessness:
- You seek what is best for Netflix, rather than best
for yourself or your group;
- You are ego-less when searching for the best
ideas;
- You make time to help colleagues;
- You share information openly and proactively;
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Leia o Texto II e responda as questões de 07 a 15:
07. Indique a alternativa que melhor resume a ideia
principal do texto:
a) A empresa Netflix preza pela diversidade e
inclusão entre seus empregados. Busca
manter um time de alto calibre e está à procura
de candidatos com diferentes perspectivas e
experiências pessoais, os quais demonstrem
os comportamentos e habilidades valorizados
pela empresa.
b) A empresa Netflix preza pela diversidade e
inclusão no material que oferta, uma vez que o
transmite para mais de 50 países. Para tanto,
está à procura de candidatos que residam nos
países contemplados.
c) A Netflix abre milhões de vagas e está à
procura de candidatos com diferentes
perspectivas e experiências pessoais, que
demonstrem os comportamentos e habilidades
valorizados pela empresa.
d) Uma vez contratados, as pessoas que formam
o time Netflix desenvolvem os nove
comportamentos e habilidades valorizados
pela empresa.
e) A empresa Netflix abre vagas para
contratação. Dentre elas, 61,6% é destinado
para homens, e 38,4%, para mulheres.
08. Em consonância com a primeira frase (linhas 1 a
4), podemos afirmar que:
a) Há oito anos, a Netflix construiu a principal
rede de televisão online do mundo.
b) Pelos últimos oito anos, a Netflix tem
construído a maior e principal rede de televisão
online do mundo.
c) Pelos próximos oito anos, a Netflix construirá a
melhor rede de televisão online do mundo.
d) Pelos últimos oito anos, a Netflix tem sido
construída pela principal rede de televisão
online do mundo.
e) Pelos próximos oito anos, a Netflix, construída
pela maior rede de televisão online do mundo,
passará a oferecer filmes e séries de vários
lugares do mundo para membros de todas as
idades.
09. Em concordância com o Texto II, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) Para ser contrato, é preciso ser residente de
áreas adjacentes à sede da Netflix;
b) O debate, a sinceridade e diversidade de
ideias são fundamentais na Netflix para o
alcance dos seus objetivos;
c) A Netflix conta com um time de alta qualidade
que cria a tecnologia de ponta necessária para
suportar a transmissão dos filmes, seriados e
outros materiais audiovisuais para mais de 50
países;
d) A Netflix preza por igualdade, respeito,
inclusão e diversidade;
e) A empresa é constituída principalmente por
indivíduos do sexo masculino;
3
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10. Assinale a alternative que apresente somente
características valorizadas pela Netflix?

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

a) Capacidade
de
aprender
rapidamente;
Tenacidade;
Altruísmo;
Criatividade;
Consistência.
b) Curiosidade; calma; sensatez; narcisismo;
criatividade.
c) Paixão; coragem; humildade; força física;
pragmatismo.
d) Capacidade de ouvir bem; boa oratória;
capacidade de solução de problemas;
procrastinação; sinceridade.
e) Respeito; capacidade de assumir erros;
esperteza;
submissão;
pensamento
estratégico; inovação.

Somente a afirmativa I está correta.
Somente a afirmativa IV está correta.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

14. A melhor tradução para “as well as” (linha 8) é:
a)
b)
c)
d)
e)

Contudo
Mas
No entanto
Em adição
Assim como

15. Uma pessoa que exiba “bias-to-action” (linha 44)
caracteriza-se:

11. Com base no Texto II, é possível concluir que os
trabalhadores da Netflix NÃO:

a) Pela tendência a analisar todas as variáveis
antes de agir.
b) Pela tendência a agir com cautela e com base
na maior quantidade de informações possíveis.
c) Pela tendência a tomar decisões sozinhas.
d) Pela tendência a tomar atitude, agir
rapidamente frente decisões diversas.
e) Pela tendência a agir sem considerar as
consequências.

a) Dão mais ênfase aos resultados do que ao
processo.
b) Precisam entender de negócios, tecnologias e
entretenimento.
c) Reagem antes de compreenderem bem o que
foi dito.
d) Precisam contribuir com áreas que não sejam
sua especialidade.
e) Dizem o que pensam, principalmente se for
algo polêmico.

TEXTO 3: Land, Property Rights and Privatization in
Brazil
Disponível em: Science Direct (1994). Acesso em: 9 abr, 2016.

12. De acordo com o texto, “selflessness” (linha 82)
está relacionado:

BERNARDO MUELLER, LEE ALSTON, GARY D.
LIBECAF’ and ROBERT SCHNEIDER
University of Illinois, University of Arizona and World
Bank

a) A buscar o melhor para a Netflix em vez de
agir apenas para beneficiar a si mesmo e ao
grupo; ajudar os colegas de trabalho;
compartilhar informações.
b) A buscar o melhor para a Netflix e para o seu
grupo em vez de buscar o melhor para si
mesmo; criar novas ideias que sejam úteis;
compartilhar informações.
c) A buscar o melhor para a empesa na medida
do possível; encontrar tempo para ajudar os
colegas de trabalho; ser proativo quando
precisar receber informações.
d) A buscar o melhor para a Netflix; ajudar os
colegas de trabalho; compartilhar informações
com seus líderes.
e) A buscar sempre o melhor para o grupo ao
qual pertence; ser altruísta e aberto; ajudar os
colegas e compartilhar informações com eles.
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13. Analise as afirmações a seguir com base nos
gráficos apresentados no Texto II:
I. A maioria dos líderes na empresa é composta
por homens e brancos.
II. As mulheres são minoria em todas os setores
da empresa.
III. Todos
os
setores
são
constituídos
majoritariamente por brancos.
IV. A empresa possui poucos trabalhadores
negros.
4

The settlement of the Amazon has attracted
considerable attention due to its environmental and
economic consequences. It is, however, not an entirely
new phenomena, but the last stage of a long process
of frontier settlement which started in other regions
almost 500 years ago. The section on privatization of
land describes the historical process through which
land was occupied in Brazil and identifies a pattern
which has been repeated in each new frontier region
involving the interrelationships between land prices,
property rights and agricultural investment. This
pattern has recurred in the Amazon frontier, whose
settlement ever since the sixties has been directly
influenced by governmental policy. Land policy in the
Amazon examines governmental policy and some of
its consequences with emphasis on the supply of
property rights in land. As has been the case
throughout Brazilian history, land policy in the Amazon
has rarely achieved its objectives. This has occurred
not only because of the difficulties in enforcing and
monitoring policy, but also to a lack of understanding
of the role of property rights and other forces which
shape incentives for the use and disposal of land.
Property Rights in the Amazon shows how the lack of
secure property rights in land has been connected to
many of the problems which have arisen throughout
the settlement of the Amazon.
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Leia o Texto III e responda as questões 16 a 20

investimento agrícola. No entanto, esse padrão
não foi reconstruído no caso da Amazônia.
c) A política fundiária na Amazônia tem cumprido
com êxito sua função de investigar a política
governamental e suas consequências com
ênfase na provisão dos direitos de propriedade
da terra rural
d) As dificuldades da política fundiária não
acarretam
grandes
problemas
nos
assentamentos na Amazônia.
e) O assentamento da Amazônia tem atraído a
atenção de muitos devido às consequências
do desmatamento no meio ambiente e na
economia.

16. Com base no resumo, o que o artigo mais
provavelmente abordará?
a) A importância econômica e ambiental da
Amazônia.
b) As consequências da falta de êxito da política
fundiária em sua função de investigar a política
governamental.
c) A história dos assentamentos rurais no Brasil.
d) A ocupação de terras pelos Sem-terra.
e) As
vantagens
e
desvantagens
dos
assentamentos rurais na Amazônia e as
estratégias para o reforço e monitoramento
dos direitos de propriedade.

TEXTO 4: James Joyce
Disponível em: http://jamesjoyce.ie/james-joyce/life/. Acesso em: abr.
2016

17. A palavra “which” (linha 9) refere-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Section on privatization
Frontier region
Brazil
Land
Pattern
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18. Com base no texto, qual é a melhor tradução para
“achieved” (linha 19)?
a)
b)
c)
d)
e)

Achou
Ativou
Almejou
Arquivou
Alcançou

19. Analise as afirmações a seguir:
I. Assentamentos começaram a ocorrer no Brasil
há 500 anos.
II. O assentamento rural nas fronteiras da
Amazônia tem sido diretamente influenciado
pela política governamental desde os anos 50.
III. A política fundiária na Amazônia não tem tido
êxito em seus objetivos, diferentemente dos
outros casos de assentamento ocorridos na
história do Brasil.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

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

20. Com base no Texto III, podemos concluir que:
a) A política fundiária na Amazônia raramente
alcançou seus objetivos devido a dificuldades
na política de reforço e monitoramento e a falta
de entendimento do papel dos direitos de
propriedade e de outras forças que funcionam
como incentivos para o uso e revenda de
terras.
b) O padrão recorrente nos assentamentos
ocorridos no Brasil envolve a inter-relação
entre preços de terra, direitos de propriedade e
5

James Joyce (1882 – 1941) is one of Ireland’s most
influential and celebrated writers. His most famous
work is Ulysses (1922) which follows the movements
of Leopold Bloom through a single day on June 16th,
1904. Ulysses is based on Homer’s The Odyssey.
Some of Joyce’s other major works include the short
story collection Dubliners (1914), and novels A
Potrait of the Artist as a Young Man (1916) and
Finnegans Wake (1939). Joyce was born in Dublin
on 2nd February 1882 and attended school in
Clongowes Wood College and Belvedere College
(just up the road from the Centre) before going on to
University College, then located on St Stephen’s
Green, where he studied modern languages.
After graduating from university, Joyce went to Paris,
ostensibly to study medicine, and was recalled to
Dublin in April 1903 because of the illness and
subsequent death of his mother. He stayed in Ireland
until 1904, and in June that year he met Nora
Barnacle, the Galway woman who was to become his
partner and later his wife.
In August 1904 the first of Joyce’s short stories was
published in the Irish Homestead magazine, followed
by two others, but in October Joyce and Nora left
Ireland going first to Pola (now Pula, Croatia) where
Joyce got a job teaching English at a Berlitz school.
After he left Ireland in 1904, Joyce only made four
return visits, the last of those in 1912, after which he
never returned to Ireland.
1914 proved a crucial year for Joyce. With Ezra
Pound’s assistance, A Portrait of the Artist as a
Young Man, Joyce’s first novel, began to appear in
serial form in Harriet Weaver’s Egoist magazine in
London. His collection of short stories, Dubliners, on
which he had been working since 1904, was finally
published, and he also wrote his only play, Exiles. It
was after these successes that Joyce began to think
seriously about writing the novel he had been
formulating since 1907: Ulysses.
With the start of World War One, Joyce and Nora,
along with their two children, Giorgio and Lucia, were
forced to leave Trieste and arrived in Zurich where
they lived for the duration of the war. It was during
this time that Joyce worked on Ulysses and included
many characteristics of those around him in the
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characters of the book. Though Joyce wanted to
settle in Trieste again after the War, the poet Ezra
Pound persuaded him to come to Paris for a while,
and Joyce stayed there for the next twenty years.
It was in Paris that Joyce met Sylvia Beach, an
American ex-pat who helped him to publish Ulysses
for the first time in 1922. From 1930, after Beach had
relinquished the rights to Ulysses, Joyce became
very close with Paul Léon, another ex-pat living in
Paris. Léon became Joyce’s business advisor and
close friend and helped him to publish his final book
Finnegans Wake in 1939.
In 1940, when Joyce fled to the south of France
ahead of the Nazi invasion, Léon returned to the
Joyces’ apartment in Paris to salvage their
belongings and put them into safekeeping for the
duration of the war. It’s thanks to Léon’s efforts that
many of Joyce’s personal possessions and
manuscripts still survive today. James Joyce died at
the age of fifty-nine, on 13 January 1941 in
Schwesterhaus vom Roten Kreuz in Zurich where he
and his family had been given asylum. He is buried in
Fluntern cemetery, Zurich.

25. Dubliners:
a) foi o primeiro romance de Joyce publicado em
uma revista londrina.
b) foi a primeira peça de Joyce.
c) foi o conto escrito com a ajuda de Ezra Pound.
d) foi uma coletânea publicada 1904
e) foi uma coletânea de contos escritas por
Joyce.
26. Ulysses:
a) foi publicada em 1907.
b) foi o conto mais famoso escrito por James
Joyce.
c) teve sua primeira publicação em Paris.
d) foi publicado com a ajuda de Ezra Pound.
e) tinha como características personagens
irlandeses.
27. De acordo com o texto, é possível afirmar:
a) Paul Léon ajudou Joyce a publicar todas as
suas obras.
b) Paul Léon tinha todos os direitos sobre a obra
Ulysses
c) Paul Léon deu abrigo a Joyce em Paris.
d) Paul Léon foi conselheiro de Joyce em relação
aos negócios e o ajudou a publicar Ulysses.
e) Paul Léon foi responsável por manter seguros
alguns escritos de Joyce durante a guerra.

Leia o Texto IV e responda as questões 21 a 30
21. Quando morreu, James Joyce tinha:
a)
b)
c)
d)
e)

79 anos.
69 anos.
49 anos.
89 anos.
59 anos.

28. O pronome “his” (linha 2) refere-se a:

22. Ulysses é uma obra baseada no escritor:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Ezra Pound
Goethe
Henry James
Homero
Balzac

29. A frase “in June that year” (linha 19) refere-se a:

23. Analise as sentenças a seguir e marque verdadeiro
(V) ou falso (F):
(
(
(
(

a)
b)
c)
d)
e)

) Joyce morreu em Zurich.
) Ele foi somente escritor.
) Em 1903, James Joyce conheceu sua esposa.
) Sua primeira publicação foi na Irlanda.

I. Graduou-se na Universidade.
II. Mudou-se para Paris.
III. Publicou a peça Exiles.
IV. Conheceu Sylvia Beach.
V. Trabalhou como professor de inglês.

F–F-V-V
F–V–F-V
V–F–V-V
V–F–F-V
V-V-V–V

A sequência correta dos eventos é:

24. Em 1903, James Joyce:
a)
b)
c)
d)
e)

um tempo no presente
um tempo no futuro
um tempo passado
uma condição
um tempo no presente continuo

30. Analise as afirmações a seguir:

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
e)

Ulysses
Leopold Bloom
James Joyce
Homer
Odyssey

a)
b)
c)
d)
e)

estudou línguas modernas
trabalhou como médico
ficou doente
foi para universidade
voltou para Dublin
6

I, II, III, IV, V
I, V, III, II, IV
II, V, I, III, IV
III, V, II, IV, I
IV, III, V, II, I

17
28
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
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TEXTO V: Zika-linked condition: Rio Olympics 'to
go ahead' despite virus

WHO faced heavy criticism for waiting too long to
declare the Ebola outbreak a public emergency.
Currently, there is no vaccine or medication to stop
Zika. The only way to avoid catching it is to avoid
getting bitten by the Aedes mosquitoes that transmit
the infection.
The WHO has already warned that Zika is likely to
"spread explosively" across nearly all of the
Americas. More than 20 countries, including Brazil,
are reporting cases. Most infections are mild and
cause few or no symptoms, although there have
been some reported cases of a rare paralysis
disorder called Guillain-Barre syndrome. The bigger
health threat though is believed to be in pregnancy,
to the unborn child.

Disponível
em:
http://www.bbc.com/news/world-latin-america35466667. Acesso em: abr. 2016.

There is no chance that the Rio Olympics will be
cancelled because of a Zika virus outbreak, Brazil
has said. The authorities said there was no risk to
athletes and spectators - except pregnant women - at
the August event. Earlier, the World Health
Organization (WHO) warned a disease linked to Zika
posed a global public health emergency requiring a
united response. The infection has been linked to
cases of microcephaly, in which babies are born with
underdeveloped brains. Experts are worried that the
mosquito-borne virus in Latin America is spreading
far and fast, with devastating consequences.
"We have to explain to those coming to Brazil, the
athletes, that there is zero risk if you are not a
pregnant woman," Reuters quoted President Dilma
Rousseff's chief of staff Jaques Wagner as saying.
President Rousseff earlier authorised health and
sanitary inspectors to use force if necessary to gain
access to private buildings, as part of the
government's efforts to eradicate breeding grounds
for mosquitoes - especially stagnant waters.
Inspectors are now able to call in the police if
necessary, and more than 200,000 troops have been
deployed to make such inspections. The Brazilian
health ministry says about 25% of the country's 49
million homes have so far been inspected.
Meanwhile, WHO Director General Margaret Chan
called Zika an "extraordinary event" that needed a
co-ordinated response. "I am now declaring that the
recent cluster of microcephaly and other neurological
abnormalities reported in Latin America following a
similar cluster in French Polynesia in 2014
constitutes a public health emergency of international
concern." The WHO alert puts Zika in the same
category of concern as Ebola. It means research and
aid will be fast-tracked to tackle the infection.

Leia o Texto V e responda as questões de 31 a 40:
31. O vírus apresenta um risco maior para:
a)
b)
c)
d)
e)

atletas.
recém- nascidos.
população em geral.
mulheres grávidas.
pessoas que não tomaram a vacina.

32. Das palavras e expressões a seguir, marque
aquela que no texto está sendo usada como
equivalente da palavra “Olympics”.
a)
b)
c)
d)
e)

outbreak
spread explosively
extraordinary event
the August event
athletes

33. O Texto V possui marcadores de discurso para que
haja coesão entre as ideias. Analise as afirmativas
a seguir quanto a ideia dada pelos marcadores em
destaque:
I.
II.
III.
IV.

“because” (linha 02) – causa e consequência
“and” (linha 17) - adição
“if” (linha 14) - contraste
“since” (linha 38). – causa e consequência.

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

34. Na frase “The only way to avoid catching it …”
(linha 42), o pronome destacado refere-se a:
a)
b)
c)
d)
e)

There have been around 4,000 reported cases of
microcephaly in Brazil alone since October. The
7

Aedes mosquitoes
symptoms
Zika
microcephaly
Olympics
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35. Dentre as palavras a seguir, qual NÃO apresenta
cognato com a língua portuguesa?
a)
b)
c)
d)
e)

39. “Guillain-Barre” refere-se:
a)
b)
c)
d)

A uma paralisia
A região mais afetada pelo vírus
Ao presidente da organização dos jogos
Ao criador da medicação usada para combater
o vírus
e) Ao diretor da Organização Mundial de Saúde

infection
transmit
countries
vaccine
medication

36. De acordo com a Organização Mundial de Saúde:

40. De acordo com a figura apresentada no Texto V, na
qual as áreas mais escuras representam os países
infectados, podemos afirmar:

a) a doença tem se espalhado de maneira rápida
por todo mundo trazendo consequências
devastadoras.
b) a doença relacionada ao vírus ainda não
tomou proporções que necessitassem de uma
ação militar;
c) já foram tomadas providências para que não
se espalhe de maneira explosiva pelas
Américas.
d) a doença está na mesma categoria que o
Ebola, portanto as pesquisas relacionadas a
ela serão agilizadas.
e) não é necessário declarar estado de
calamidade pública.

a) Os casos de Zika vírus se espalharam por toda
America Latina.
b) Os casos de Zika vírus tem maior proporção
na América do Norte.
c) Os casos de Zika vírus já se espalharam por
quase toda Americana Latina.
d) Os casos de Zika vírus não possuem tanta
proporção na América do Sul.
e) Os casos de Zika vírus ainda não apareceram
na região do Equador.

37. Sobre o Zika vírus, podemos afirmar que:
a) Não há risco nenhum para todos os atletas e
todos os expectadores quanto à doença
durante os jogos.
b) Já contaminou mais de 200.000 pessoas.
c) Há 4.000 casos confirmados no Brasil
d) 25% do Brasil não tem chance de ser
contaminado.
e) Mais de 20 países das Américas possuem
casos confirmados da doença.
38. Analise as afirmativas a seguir:
I. Não há risco dos jogos serem cancelados por
conta do vírus.
II. A infecção está relacionada aos casos de
microcefalia no qual bebês nascem com
cérebro superdesenvolvidos.
III. Inspeções de saúde e sanitárias fazem parte
da ação do governo para erradicar a doença.
IV. As Inspeções têm sido feitas por de agentes
da polícia que podem usar a força para entrar
em prédios públicos.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente as afirmativa I e II estão corretas.
Somente as afirmativa I e III estão corretas.
Somente as afirmativa I e IV estão corretas.
Somente as afirmativa II e IV estão corretas.
Somente as afirmativa III e IV estão corretas.
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