UFSJ - PROCESSO SELETIVO 2012/1

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TIPO II

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto atentamente:
Quanto custa ser classe média?
Marinella Castro, Paula Takahashi e Frederico Bottrel
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Serviços e produtos que na classe D eram considerados artigos de luxo
se tornaram febre de consumo da nova classe C. Educação, carro na garagem,
viagem de avião, TV por assinatura, internet de alta velocidade e até
tratamentos em clínicas estéticas passaram a fazer parte do orçamento dos
mais de 32 milhões de brasileiros que nos últimos 10 anos entraram na classe
média. Somado, o pacote chega a consumir quase 60% da renda média das
famílias, estimada em R$ 2.295 pelo instituto de pesquisa Data Popular. Isso
sem contar os gastos básicos com saúde, alimentação e moradia, que não
entram na conta.
Além do novo pacote de gastos, a nova classe média tem uma faixa de
renda que pode ser perigosa quando o assunto é tributação. O Imposto de
Renda para pessoa física é cobrado pela Receita Federal com base numa
tabela de alíquotas. Sobre a renda mensal de 1.164,01 até 2.326,00, há
desconto de 15%. Acima desse valor, no entanto, o desconto passa a ser de
27,5%. Como o valor limite é muito próximo à média familiar desse novo grupo,
há sempre o risco de um pequeno ganho extra gerar uma nova facada no
recolhimento.
Levantamento realizado pelo Estado de Minas em parceria com o site de
pesquisas Mercado Mineiro e empresas do setor estimou em R$ 1.337,71 os
gastos médios mensais nos lares de famílias que possuem um filho em escola
particular, enquanto o custo sobe para R$ 1.348,78 se um dos integrantes
estiver na faculdade. Incluídas na rotina doméstica, as novas aquisições
também se tornam a maior ameaça ao equilíbrio do orçamento. Perigo que pode
ser ainda maior já que outros hábitos também recém-chegados aos domicílios,
como a alimentação fora do lar e a prestação da casa própria, podem aumentar
ainda mais esse peso.
Para Edilson Nascimento, gerente de Pesquisa de Orçamento Familiar
(POF) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - que mede o
consumo das famílias por classe de renda, e não por segmentação social -, é
nítida a incorporação de serviços na faixa da população que ganha acima de
R$ 1.245. “É isso que diferencia bastante uma classe de renda da outra. As
famílias com menor poder aquisitivo tendem a utilizar serviços gratuitos”,
pondera. Entre os novos contratos estão a educação, TV por assinatura e
internet.
Segundo o último levantamento da POF, o peso da educação sobre o
orçamento das famílias que ganham entre R$ 1.245 e R$ 2.490 foi de 1,6%
da renda, subindo para 2,4% entre aquelas que recebem entre R$ 2.490 e
R$ 4.150. Na faixa inferior, entre a parcela da população com rendimento de até
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R$ 830, a participação desse item não chega a 1%. No caso do item que engloba
40 pacote de telefone, TV e internet, os gastos saem de míseros R$ 1,11 ao mês
para quem ganha até R$ 830, para R$ 21,64 entre aqueles que recebem entre
R$ 2.490 e R$ 4.150, alta superior a 19 vezes.
Alessandra Bortoni, gerente de projeto da Nova Classe Média da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, reconhece o
45 crescimento da demanda por educação, um grande gargalo nos estratos mais
baixos da sociedade. “Esse é um dos focos, já que os pais querem um futuro
melhor para seus filhos”, observa.
O sócio-diretor do Instituto Data Popular, Renato Meirelles, diz que são
justamente esses itens, provenientes do setor de serviços, que têm maior peso
50 na inflação da classe C. Ele lembra que a universidade particular é uma recente
conquista da classe média, assim como a TV por assinatura e internet banda
larga.
A família do restaurador de fotografias Amâncio Miguel da Silva, com
ganhos dentro da faixa de R$ 1 mil a R$ 4 mil, sentiu os efeitos do crescimento da
55 renda, incorporando novos hábitos de consumo ao orçamento. A casa onde
moram, na Região Norte de Belo Horizonte, está sendo reformada e tem
internet. Odete Silva é dona de casa, e Amâncio Júnior, o filho da casa, que ainda
mora com a família, é porteiro. Eles costumam comprar passagens de avião
para visitar a filha, que mora no Espírito Santo. Ela já concluiu a universidade e
60 também mestrado em engenharia ambiental e hoje trabalha dentro e fora do
país.
Apesar disso, o restaurador aponta falhas no modelo que levou milhões a
ascenderem à classe média. “É verdade que a renda melhorou, mas para viver
com orçamento em dia é preciso abrir mão de coisas muito importantes, como
65 saúde”, pondera. Amâncio Silva, que trabalha por conta própria, considera o
transporte público ruim e gostaria de ter um convênio médico. Ele desenvolveu
um ponto de vista sobre a classe C. “Acho que, para ser classe média, a pessoa
deveria conseguir pagar suas despesas e arcar com os custos da educação. A
educação de qualidade ainda é uma barreira para os brasileiros”.
Fonte: CASTRO, Marinella; TAKAHASHI, Paula; BOTTREL Frederico. Quanto custa ser
classe média? Estado de Minas, Belo Horizonte,
11 set. 2011. Economia, p. 16.

QUESTÃO 01
Ao intitular o texto com uma pergunta, o autor pretendeu provocar uma discussão
sobre
A) a porcentagem dos lucros obtidos pela nova classe média.
B) os ônus e os bônus a que estão expostas as pessoas que ascenderam à classe
média.
C) a impossibilidade de constituição da classe média no Brasil.
D) os desafios de quem passou da classe C para a classe D.
4
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QUESTÃO 02
De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que
A) segundo dados da POF, quanto maior a renda, mais o quesito educação pesa no
orçamento das famílias.
B) os gastos com telefone, TV e internet podem subir muito dependendo da renda
familiar.
C) uma renda maior pode gerar um custo elevado em termos de recolhimento de
impostos.
D) a população de baixa renda, segundo pesquisas, endividou-se por causa de
seus sonhos de consumo.
QUESTÃO 03
Assinale a alternativa que expressa a ideia básica do primeiro parágrafo do texto.
A) Estabelecimento da relação entre passado e presente como fundante das
articulações intratextuais.
B) Comparação entre passado e presente em relação às articulações
extratextuais.
C) Introdução de um ponto de vista que vale para os brasileiros em relação a outros
países do mundo.
D) Construção de um contrato de leitura ligado às relações exofóricas e às classes
sociais brasileiras.
QUESTÃO 04
No trecho do texto “[...] até tratamentos em clínicas estéticas passaram a fazer parte
do orçamento dos mais de 32 milhões de brasileiros[...]” (linhas 3-5), o elemento
coesivo destacado estabelece ideia de
A)
B)
C)
D)

autorização, que legitima certas ações positivas.
proporção, que compara os constituintes de uma afirmação.
concessão, que permite a junção de afirmações contrárias.
gradação, que finaliza os componentes de uma escala.

QUESTÃO 05
Na frase do segundo parágrafo do texto, “Além do novo pacote de gastos, a nova
classe média tem uma faixa de renda que pode ser perigosa quando o assunto é
tributação.” (linhas 10-11), verifica-se
A)
B)
C)
D)

um paradoxo iniciado pelas mudanças na renda do brasileiro.
uma informação propedêutica de estatística tributária.
a veiculação de informações específicas sobre tributos dos brasileiros.
um argumento em favor do aumento da renda do brasileiro.

Cursos de Ciência da Computação e Matemática

5

UFSJ - PROCESSO SELETIVO 2012/1

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TIPO II

QUESTÃO 06
Em relação aos segundo e terceiro parágrafos do texto, é CORRETO afirmar que as
articulações textuais dependem, do ponto de vista argumentativo,
A)
B)
C)
D)

apenas de adjetivos e preposições.
prioritariamente dos conectivos.
especialmente de adjetivos e advérbios.
somente dos substantivos e conectivos.

QUESTÃO 07
Os dados estatísticos apresentados no texto serviram, de modo geral, para
A) apresentar o comprometimento da renda de quem ascendeu à classe média.
B) confundir o leitor, pois contextualizam várias situações simultâneas.
C) exemplificar como as pessoas da classe média podem realizar investimentos
seguros.
D) persuadir as pessoas da classe D a consumirem como as pessoas da classe C.
QUESTÃO 08
Na frase do texto, “Alessandra Bortoni, gerente de projeto da Nova Classe Média da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, reconhece o
crescimento da demanda por educação, um grande gargalo nos estratos mais
baixos da sociedade.” (linhas 43-45), no uso da palavra “gargalo”, encontra-se
A) um argumento desfavorável à política brasileira devido ao uso de um item
metonímico.
B) uma conclusão instaurada por um item de valor metafórico.
C) o reconhecimento das dificuldades passadas pela Presidência por meio de um
item gramatical.
D) uma asserção causada por uma adjetivação alegórica.
QUESTÃO 09
Com base nos dois últimos parágrafos do texto, é INCORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)

6

a família do restaurador ascendeu à classe média.
as despesas com saúde e educação impedem outros investimentos.
mesmo com as dificuldades, a família investiu na educação.
apesar de a família se permitir algumas regalias, alguns gastos ainda pesam.
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QUESTÃO 10
O exemplo da situação vivida pelo restaurador no texto é
A) um recurso argumentativo que visa à valorização do crescimento da renda.
B) uma indicação dos problemas causados em toda a sociedade brasileira pelo
aumento da renda.
C) um indicador de que o aumento da renda trouxe apenas benefícios aos
brasileiros.
D) uma generalização relacionada a toda população de restauradores no contexto
brasileiro.
QUESTÃO 11
A ponderação do restaurador, no último parágrafo do texto,
A)
B)
C)
D)

traz um alerta e uma crítica ao crescimento da renda do brasileiro.
indica uma falha política recorrente que atinge a classe média brasileira.
tem o objetivo de criticar o sistema de saúde pública do Brasil.
mostra apenas que a classe média é sempre obrigada a abrir mão de alguma
coisa.

QUESTÃO 12
Leia a charge abaixo.

Fonte: Jornal Estado de Minas,
Opinião, 13 set. 2011, p. 8.

Na charge, o autor usa um recurso semântico que também pode ser percebido no
texto lido anteriormente, especificamente no trecho
A)
B)
C)
D)

“[...] os pais querem um futuro melhor para seus filhos.” (linhas 46-47)
“[...] uma nova facada no recolhimento.” (linhas 16-17)
“[...] modelo que levou milhões a ascenderem à classe média.” (linhas 62-63)
“[...] hoje trabalha dentro e fora do país.” (linhas 60-61)

Cursos de Ciência da Computação e Matemática

7

UFSJ - PROCESSO SELETIVO 2012/1

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TIPO II

MATEMÁTICA
QUESTÃO 13
Para os conjuntos
A = {x ; x0Z e 0#x-1#4},
B = {x ; x0Z e x2+2x-3<0} e
C = {x ; x0Z e 10#10X#2305},
é CORRETO afirmar que

1C=C
A1 B = i

A) A

B)
C) A - C = {2, 3, 4}
D) A

c B = {1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}

QUESTÃO 14
Na figura abaixo, estão representados os números complexos Z1 e Z2 por meio de
seus afixos A e B, respectivamente.

Z1

1
2 3

-1
-2

Z2

Considerando essa figura, é CORRETO afirmar que
A) (Z1)2 = 2i
B) o afixo de (Z1 . Z2) é um ponto do 2º quadrante.
C) | Z1 + Z2| = 3
Z1
D) o afixo de
é um ponto do 2º quadrante.
Z2

8
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QUESTÃO 15
Em uma promoção, determinada loja oferece duas formas de pagamento. À vista,
com 25% de desconto sobre o preço do produto, ou dividindo esse valor em duas
prestações iguais. A primeira prestação é paga no ato da compra e a segunda, um
mês após.
Essa loja cobra, nas vendas a prazo, juros mensais de taxa igual a
A)
B)
C)
D)

75%
100%
25%
50%

QUESTÃO 16
Dado o polinômio p(x) = x4 - 3x3
A)
B)
C)
D)

-3x2 + 11x - 6, é CORRETO afirmar que

é divisível por x - 1.
tem quatro raízes distintas.
na divisão por x + 2, apresenta resto igual a 4.
p(10) é um número de cinco algarismos

QUESTÃO 17
Assinale a alternativa que expressa os valores reais de k, para os quais tem-se
x2 - kx + 1

$0

2x2 - 4x+3
A) k> - 2
B) -2#k#2
C) k<2
+2
D) k ≠ QUESTÃO 18
A respeito do sistema

{

x+y-az = 1
3x-y-2z = 6
2x + 2y - 2z = b

é CORRETO afirmar que
A)
B)
C)
D)

se a = 1, o sistema tem infinitas soluções.
se b = 2, o sistema tem infinitas soluções.
se a = 1 e b = 2, o sistema não tem solução.
se a ≠ 1, o sistema tem solução única.
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QUESTÃO 19
A figura ao lado é conhecida como o
Homem Vitruviano (Leonardo da Vinci,
1490). Nela, um homem nu aparece
inscrito em um quadrado e em um círculo,
ambos de mesma área. Considerando R o
raio desse círculo e L o lado desse
quadrado, é CORRETO afirmar que:
A) p = (L/R)2
B) R = L/2
C)
D)

p = L2/2R
p = 2L/R

Fonte:
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/
imagem/wm000002.jpg>.
Acesso em: 12 set. 2011.

QUESTÃO 20
Se o volume de um tetraedro regular é (2 2)/3 cm3, a medida de sua aresta é, em
centímetros:
A)
B)
C)
D)

2
2/3
6
3

QUESTÃO 21
Dados o ponto P(-1,2) e as retas r: 2x - 5y + 7 = 0 e s: 2x + y + 7 = 0, é CORRETO
afirmar que
A) as retas r e s são paralelas.
B) o ponto P pertence à reta r.
C) o ponto de interseção das duas retas tem coordenadas

- 72 , 0 .

D) as retas r e s não têm ponto comum.
10
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QUESTÃO 22
O gráfico da função f(x) = ax2 + bx + c é:
y

0,75

x
1,50

Com relação a f(x), é INCORRETO afirmar que
A) o vértice da parábola tem ordenada positiva.
B) seu discriminante (D) é maior que zero.
C) o coeficiente do termo quadrado (a) é positivo.
D) as raízes da função quadrática são 0 e 3/2.
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QUESTÃO 23
Na figura a seguir, estão representados os esboços dos gráficos das funções f(x) e
g(x).
y

f(x)

4

x
4

3

2

1

1

2

3

4

5

g(x)

4

Sobre essas funções, é CORRETO afirmar que
A) quando x assume valores cada vez menores, f(x) assume valores próximos de
zero.
B) quando x assume valores cada vez maiores, g(x) assume valores cada vez
maiores.
C) à medida que x assume valores cada vez menores, f(x) se aproxima de zero.
D) à medida que x assume valores cada vez maiores, g(x) assume valores cada vez
menores.

12
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QUESTÃO 24
O teodolito é um instrumento de medida de ângulos bastante útil na topografia. Com
ele, é possível determinar distâncias que não poderiam ser medidas diretamente.
Para calcular a altura de um morro em relação a uma região plana no seu entorno, o
topógrafo pode utilizar esse instrumento adotando o seguinte procedimento: situa o
teodolito no ponto A e, mirando o ponto T no topo do morro, mede o ângulo de 30º
com a horizontal; desloca o teodolito 160 metros em direção ao morro, colocando-o
agora no ponto B, do qual, novamente mirando o ponto T, mede o ângulo de 60º com
a horizontal.
T

30º
A

60º
B

160 m

Se a altura do teodolito é de 1,5 metros, é CORRETO afirmar que a altura do morro
com relação à região plana à qual pertencem A e B é, em metros:

-1,5

A) 80

3

B) 80

3 + 1,5

C) 160 3 + 1,5
3
D) 160 3
3

-1,5
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QUESTÃO 25
Por razões de segurança, muitos estabelecimentos utilizam espelhos antifurto.
Trata-se de espelhos convexos que permitem um amplo ângulo de visão para quem
observa as imagens formadas no mesmo. Imagine que uma pessoa de 1,80 m de
altura esteja situada a 4,0 m de distância de um espelho antifurto. Sabendo que a
distância focal desse espelho é de - 0,2 m, é CORRETO afirmar que a posição da
imagem formada e a sua ampliação são, respectivamente,
A)
B)
C)
D)

0,047 m e 0,19
- 0,19 m e 0,047
0,8 m e 0,47
0,47 m e 0,8

QUESTÃO 26
Um determinado alimento possui seu valor nutricional informado em sua
embalagem, que é de 360 kcal. Utilizando a aproximação que 1 cal = 4,2 J, ao digerir
esse alimento, é CORRETO afirmar que nosso organismo está recebendo uma
quantidade de energia de
A)
B)
C)
D)

0,42 W h
42 kW h
0,42 kW h
42 kW h

QUESTÃO 27
Assinale a alternativa cujos pares representam forças conservativas.
A)
B)
C)
D)

Força gravitacional e força elétrica.
Força magnética e força de atrito.
Força de atrito e força gravitacional.
Força elétrica e força de resistência do ar.

QUESTÃO 28
Considerando a Primeira Lei da Termodinâmica, pode-se destacar alguns
processos termodinâmicos interessantes como, por exemplo, o processo de
expansão livre, que é um processo adiabático, em que nenhum trabalho é feito
sobre ou pelo sistema. Nesse tipo de processo, é CORRETO afirmar que a variação
de energia interna é
A)
B)
C)
D)
14

igual à quantidade de calor absorvida pelo sistema.
nula.
igual à quantidade de calor perdida pelo sistema.
igual ao dobro da quantidade de calor perdida pelo sistema.
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QUESTÃO 29
Sabe-se que, na mecânica newtoniana, um corpo isolado de forças externas e em
repouso em relação a um determinado referencial inercial não possui energia. Ele
só adquire energia se uma força externa lhe conferir energia cinética ou potencial.
Já na Teoria da Relatividade, massa e energia são equivalentes. Dessa forma, um
corpo em repouso, cuja massa de repouso é m0, possui uma energia de repouso,
dada por m0 C2, onde C é a velocidade da Luz. Suponha que você dispõe de um
equipamento capaz de transformar a massa de um corpo em energia. Sabendo-se
que o calor latente de fusão do gelo é Lf = 80 cal/g e aproximando 1 cal = 4,2 J, o
valor aproximado de massa, em gramas, necessário para transformar um “Iceberg”
de massa igual a 27,0 mil toneladas de gelo que se encontra a 0° C em água a 0° C é
A)
B)
C)
D)

0,01
1,0
10,0
0,1

QUESTÃO 30
A luz de uma fonte de laser com determinada frequência f é enviada da estação
espacial internacional e penetra num pequeno objeto celeste formado apenas por
gases, mudando sua direção de propagação.
Assinale a alternativa cuja quantidade NÃO foi alterada no feixe de laser ao penetrar
nesse objeto.
A)
B)
C)
D)

O comprimento de onda.
A velocidade de propagação.
A frequência.
A amplitude.

QUESTÃO 31
Suponha que um grande espelho foi fixado na superfície da Lua, para que se
pudessem realizar experimentos para medir a distância entre a Terra e a Lua. Foi
emitido, então, um feixe de laser da Terra, que é captado após 2,56 segundos.
Baseado nessa medida, desconsiderando os movimentos da Terra e da Lua e
usando C = 300.000 km/s, a distância entre o nosso planeta e o seu satélite natural é
A)
B)
C)
D)

192.000 km
768.000 km
384.000 km
300.000 km

Cursos de Ciência da Computação e Matemática

15

UFSJ - PROCESSO SELETIVO 2012/1

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - TIPO II

QUESTÃO 32
Pedro, de massa m = 100 kg, sobe por uma corda de massa desprezível, que passa
por uma roldana presa ao teto, sem atrito, e tem presa na outra extremidade uma
caixa de massa 150 kg. Considerando a aceleração da gravidade como sendo igual
a 10 m/s2, é CORRETO afirmar que o módulo da aceleração mínima que Pedro
deveria ter para levantar a caixa do solo é de
A)
B)
C)
D)

- 2 m/s2
10 m/s2
2 m/s2
5 m/s2

QUESTÃO 33
Um menino construiu uma arma de brinquedo com uma mola e um pequeno pedaço
de cano. Ele fixou o pedaço de cano na horizontal e comprimiu a mola de uma
distância de 4 cm a partir de sua posição de equilíbrio. Uma bolinha de plástico de
massa 5 g foi introduzida pelo cano. Se desprezarmos o atrito entre a bolinha e o
cano, sendo a constante da mola k = 8 N/cm, a velocidade com que a bolinha de
plástico sairá do cano quando o menino liberar a mola será de
A)
B)
C)
D)

1,6 m/s
16 m/s
0,16 m/s
160 m/s

QUESTÃO 34
Carlos dirige seu carro numa estrada plana com uma velocidade de 90 km/h. De
repente, ele avista um cavalo na estrada e instantaneamente pisa no freio. Se o
coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada vale 0,5 e o cavalo estava a
50 m de distância do carro, é CORRETO afirmar que ele
A)
B)
C)
D)

não atropela o cavalo, pois conseguiria parar seu carro em 50 m.
atropela o cavalo, pois ele só conseguiria parar seu carro em 62,5 m.
não colide com o cavalo pois ele para seu veículo em 40 m.
atropela o cavalo, pois ele só conseguiria parar seu carro em 125 m.

QUESTÃO 35
Suponha que seja construída uma caixa isolada e nesta sejam colocados dois
cubos de 1 kg de alumínio em contato térmico. Sendo o calor específico do
Alumínio 900 J/(kg.K) e as temperaturas dos blocos inicialmente são 400 K e 200 K, a
temperatura T final dos dois blocos após o sistema atingir o equilíbrio térmico será
de
A)
B)
C)
D)
16

3270 C
3000 C
5730 C
270 C
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QUESTÃO 36
Das afirmativas abaixo:
I - Durante uma transição de fase existe uma variação da temperatura do sistema.
II - A Lei Zero da Termodinâmica define Entropia.
III - Só existirá troca de calor entre dois corpos em contato térmico se estes
possuírem temperaturas diferentes.
De acordo com essa análise, está(ão) CORRETA(S) apenas a(s) afirmativa(s)
A)
B)
C)
D)

III
I e III
II e III
I, II e III
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As questões a seguir, de 37 a 48, referem-se à Língua Estrangeira.
Se sua opção for por Espanhol, continue nesta página.
Se sua opção for por Inglês, vá para a página 25.

ESPANHOL
TEXTO I

1

¿Quién es Rigoberta Menchú Tum?
Breve reseña de vida.

5

10

15

20

25
18

La Dra. Rigoberta Menchú Tum es una mujer indígena k'iche', que se ha
destacado por su liderazgo al frente de las luchas sociales en el ámbito nacional
e internacional, trayectoria que fue reconocida en el año 1992 con el Premio
Nobel de la Paz, siendo hasta el momento la persona más joven en recibir este
reconocimiento.
Desde los diez años tuvo una intensa actividad religiosa, participando
como mujer maya, como catequista en actividades de pastoral en su
comunidad. Conoció las injusticias, la discriminación, el racismo y la explotación
que mantienen en la pobreza extrema a miles de indígenas en Guatemala. La
miseria la obligó a buscar sustento en la capital del país, para ayudar a sus
padres y hermanos, pero fue en las comunidades indígenas donde aprendió a
defenderse organizándose. Durante la violencia armada perdió a su padre don
Vicente Menchú en la quema de la Embajada de España, a su madre doña
Juana Tum, quien fue secuestrada-desaparecida, y a su hermano Víctor quien
fue asesinado por el Ejército de Guatemala.
Desde muy joven se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos
indígenas y campesinos lo que le valió persecución política y el exilio. En el año
1979 fue miembro fundadora del Comité de Unidad Campesina -CUC- y de la
Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca -RUOG-, de la que
formó parte de su dirección hasta 1992. En el año 1988 regresó a Guatemala y
fue detenida. En esas circunstancias conoció a Nineth Montenegro, quien a
través de la organización Grupo de Apoyo Mutuo -GAM- y la presión de miles de
estudiantes universitarios le ayudó a que la liberaran.
Tuvo una participación activa en la ONU, asistiendo a las sesiones
anuales de la Comisión de Derechos Humanos, a las sesiones de la Comisión
Cursos de Ciência da Computação e Matemática
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de Prevención de las Discriminaciones y Protección de las Minorías y fue parte
del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas.
La plataforma del Premio Nobel le permite continuar impulsando
importantes iniciativas, tanto nacionales como internacionales, tal como la
creación de la Iniciativa Indígena por la Paz. Fue nombrada Embajadora de Buena
Voluntad de la ONU para el Año Internacional de los Pueblos Indígenas, en la
Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, Austria; junio de 1993 y el
año 1996 fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO.
Junto con sus colaboradores más cercanos constituyeron la Fundación
Vicente Menchú que posteriormente toma el nombre de Fundación Rigoberta
Menchú Tum, de cuya institución es presidenta y a través de la cual ha apoyado
a las poblaciones más necesitadas con proyectos de educación, productivos y
de infraestructura.
La Dra. Menchú Tum ha sobresalido por su compromiso con la justicia
impulsando a través de su Fundación diversos casos que buscan el acceso a la
justicia para las víctimas del genocidio cometido en Guatemala, así como la
defensa de las víctimas de discriminación y racismo.
Ha recibido decenas de reconocimientos nacionales e internacionales,
entre los que destacan el premio de la UNESCO “Educación para la Paz” en el año
1990, la condecoración "Legión de Honor en el máximo grado de Comandante",
recibida de manos del presidente francés Jacques Chirac; 20 de junio de 1996 y el
premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el año 1998.
Se ha hecho acreedora de más de 30 Doctorados Honoris Causa, en
distintas universidad del mundo, incluyendo la Universidad de San Carlos de
Guatemala, en el año 1996.
Rigoberta Menchú Tum tiene en su haber la publicación de varios libros,
tales como "Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia", libro
testimonial publicado en 1983, que ha sido traducido a más de doce idiomas y ha
merecido decenas de reconocimientos internacionales, el libro “La nieta de los
Mayas” publicado en el año 1998 y en los últimos años ha publicado los libros
para niños: “Li Mi'n, una niña de Chimel” y “El Vaso de Miel”.
Su compromiso con Guatemala le llevó a participar activamente en la
firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala entre la Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca -URNG- y el Gobierno de Guatemala y posteriormente
acepta la invitación para constituirse como “Embajadora de Buena Voluntad de
los Acuerdos de Paz”, puesto que desempeñó hasta este año 2007.
Rigoberta Menchú Tum, casada, madre de un hijo, indígena maya k'iche',
es probablemente la guatemalteca más conocida internacionalmente.
Sacado de: <http://www.frmt.org/es/quienesrigobertamenchutum.html>.
Acceso el: 18 agosto 2011.
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Las cuestiones 37 a 41 se refieren al texto I - “¿Quién es Rigoberta Menchú
Tum?”.
CUESTION 37
El texto “¿Quién es Rigoberta Menchú Tum?” tiene como objetivo
A)
B)
C)
D)

narrar los hechos y acontecimientos de la vida de Rigoberta Menchú.
testimoniar los problemas que Rigoberta Menchú sufrió en su pasado.
describir los premios que Rigoberta Menchú ha ganado por su lucha.
vender los libros que Rigoberta Menchú ha escrito sobre la paz.

CUESTION 38
Según el texto, el motivo que le hizo a Rigoberta Menchú ganar el Premio Nobel de la
Paz es
A)
B)
C)
D)

ser la persona más joven a ser reconocida.
su condición de huérfana en Guatemala.
ser una mujer indígena maya k'iche'.
su liderazgo al frente de las luchas sociales.

CUESTION 39
Observa el último párrafo de la biografía de Rigoberta Menchú:
“Rigoberta Menchú Tum, casada, madre de un hijo, indígena maya k'iche',
es probablemente la guatemalteca más conocida internacionalmente.”
En ese contexto, se puede sustituir la palabra probablemente por
A)
B)
C)
D)

sin embargo.
quizá.
casi.
por supuesto.

CUESTION 40
En “En el año 1988 regresó a Guatemala y fue detenida. En esas circunstancias
conoció a Nineth Montenegro, quien a través de la organización Grupo de Apoyo
Mutuo -GAM- y la presión de miles de estudiantes universitarios le ayudó a que la
liberaran.” (líneas 20-23), las palabras en negrita se refieren a, respectivamente,
A)
B)
C)
D)

20

Nineth Montenegro, Rigoberta Menchú y prisión.
Rigoberta Menchú, Nineth Montenegro y prisión.
Nineth Montenegro, Rigoberta Menchú y Rigoberta Menchú.
Rigoberta Menchú, Nineth Montenegro y Nineth Montenegro.
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CUESTION 41
Reflexiona sobre el uso del tiempo verbal señalado en las frases a continuación:
“La Dra. Menchú Tum ha sobresalido por su compromiso con la justicia [...]” (línea
39)
“Ha recibido decenas de reconocimientos nacionales e internacionales [...]” (línea
43)
Es CORRECTO afirmar que el uso del Pretérito Perfecto Compuesto sirve para
narrar hechos pasados que
A)
B)
C)
D)

cuentan historias vividas en el presente.
presentan acciones habituales en el pasado.
expresan un acontecimiento puntual en el pasado.
mantienen relación con el presente.

Las cuestiones 42 a 45 se refieren al texto II - “Declaración Universal de
Derechos Humanos”.
TEXTO
II
1
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
PREÁMBULO
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos
5 humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del
hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del
temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de
creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por
10
un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones
amistosas entre las naciones;
15
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en
la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres,
y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de
vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
20
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a
asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el
Cursos de Ciência da Computação e Matemática
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respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del
hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades
25 es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos
los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como
las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la
30 enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren,
por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de
los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su
jurisdicción.
Sacado de: <http://www.un.org/es/documents/udhr/>.
Acceso el: 23 agosto 2011.

CUESTION 42
La Declaración Universal de Derechos Humanos tiene por objetivo
A)
B
C)
D)

enseñar a los países miembros acciones que eviten prejuicios.
instruir a los ciudadanos sobre cómo hacer justicia social y educacional.
evitar las situaciones de barbarie, miseria y hambre en el mundo.
promover el respeto a los derechos y la igualdad entre las naciones.

CUESTION 43
Observa los siguientes pasajes de la Declaración de Derechos Humanos:
“[...] a fin de que tanto los individuos como las instituciones [...]” (líneas 28-29)
“[...] tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los
territorios [...]” (líneas 32-33)
Las palabras en destaque establecen una relación de
A)
B)
C)
D)

22

cantidad.
comparación.
adición.
adversatividad.
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CUESTION 44
Reflexiona sobre el significado de los adjetivos en destaque:
“[...] derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana [...]”
(líneas 2-3)
“[...] actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad [...]” (líneas 5-6)
Las palabras destacadas pueden ser sustituidas, respectivamente, por
A)
B)
C)
D)

intransferibles, humillantes.
preconizadores, mayores.
enajenantes, infamantes.
irrenunciables, elogiosos.

CUESTION 45
En la Declaración de Derechos Humanos, lo verbo que marca lo que es importante a
la hora de proclamarla es
A)
B)
C)
D)

considerar.
respetar.
inspirar.
aplicar.

Las cuestiones 46 a 48 se refieren al texto III - Tira cómica de Quino.
TEXTO III

Sacado de: <http://www.pekegifs.com/derechos.htm>.
Acceso el: 20 agosto 2011.
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CUESTION 46
En el año 1977, el dibujante argentino Quino, inventor del personaje Mafalda, creó
unas ilustraciones basadas en los derechos de los niños a petición de Unicef.
Señala la opción en la que se presenta el derecho a que se refiere la tira cómica.
A)
B)
C)
D)

Derecho a recibir tratamiento a nivel físico y mental.
Derecho a tener un nombre y una nacionalidad.
Derecho a protección y socorro en primer lugar.
Derecho a educación y orientación del gobierno.

CUESTION 47
La palabra “hambruna” puede significar
A)
B)
C)
D)

falta de comida.
exceso de comida.
comida dietética.
comida helada.

CUESTION 48
En la tira de Mafalda, los pronombres nos y los se refieren, respectivamente, en
“nos los darían a nosotros” a
A)
B)
C)
D)

24

nosotros, helados.
helados, niños.
nosotros, niños.
helados, nosotros.
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INGLÊS
Read text 1 and answer questions 37-42.
TEXT 1:
Campus That Apartheid Ruled Faces a Policy Rift
1

5

At the height of apartheid, the University of Cape Town was once a citadel of
white privilege on the majestic slopes of Devil’s Peak. Today, South Africa’s finest
university is now resplendently multiracial. However, it is also engaged in a
searching debate about just how far affirmative action should go to heal the
wounds of an oppressive history, echoing similar conflicts in the United States,
where half a dozen states have banned the use of racial preferences in
admissions to public universities.

“Are we here because we’re black or are we here because we’re intelligent?”,
asked Sam Mgobozi, 19, a middle-class black student who attended a first-rate
10 high school in Durban and finds affirmative action offensive, even as he
concedes that poor black applicants may still need it.
The University of Cape Town was supposed to have settled this debate last year
when its professors supported a policy that gave admissions preferences based
on apartheid racial categories to black, mixed-race and Indian students.
15 Instead, unease with the current approach has spilled out over the past year in
fierce exchanges on newspaper editorial pages and formal debating platforms.
Sixteen years after the political ascent of the black majority, the university’s
dilemma resonates across a society conflicted about how best to achieve racial
redress, whether in corporate board rooms or classrooms.
20 Prof. Neville Alexander, a marxist sociologist, has roused the campus debate
with the charge that affirmative action betrays the ideals of nonracialism that so
many fought and died for during the long struggle against apartheid. Professor
Alexander insists that the University of Cape Town, which is public, must resist
pressure from the government to use racial benchmarks in determining how well
25 the university is performing.
Affirmative action’s champion on campus is Max Price, the vice chancellor. Dr.
Price contends that preferences based on apartheid's racial classifications
provide a means to help those harmed by that system to gain critical educational
opportunities. He estimated that about half of the most privileged black
30 applicants would not make the cut without racial preferences. In such a situation,
he said, whites would dominate the top ranks of the class, while many
disadvantaged blacks would struggle with failure, reinforcing stereotypes.
Adapted from:
<www.nytimes.com/2010/11/23/world/africa/23safrica.html?pagewanted=1>.
Access: August 19th, 2011.
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QUESTION 37
According to the text, it is CORRECT to say that
A) the American conflicts are caused by the dilemmas faced by the University of
Cape Town in South Africa.
B) last year, the professors at the University of Cape Town supported admissions
preferences based on nonracialism.
C) the University of Cape Town was a place of white privilege, and now it is a
university of privilege for black people.
D) the debates happening at the University of Cape Town show that there is
uncertainty connected to affirmative action.
QUESTION 38
According to the paragraph “‘Are we here because we’re black or are we here
because we're intelligent?’ asked Sam Mgobozi, 19, a middle-class black student
who attended a first-rate high school in Durban and finds affirmative action offensive,
even as he concedes that poor black applicants may still need it.” (lines 8-11), it is
CORRECT to say that Sam Mgobozi
A)
B)
C)
D)

believes that not all black people are intelligent.
thinks blacks don't need affirmative action.
questions the value of affirmative action.
concedes applications to poor black people.

QUESTION 39
Choose the alternative which contains a CORRECT substitute for the word in bold in
each of the following sentences:
A) “Prof. Neville Alexander, a marxist sociologist, has roused the campus debate
with the charge that affirmative action betrays the ideals of nonracialism...” (lines
20-21)
Roused: finished
B) “… South Africa's finest university is now resplendently multiracial. However, it is
also engaged in a searching debate about just how far affirmative action should
go…” (lines 2-4)
However: Because of this
C) “Instead, unease with the current approach has spilled out over the past year in
fierce exchanges on newspaper editorial pages and formal debating platforms.”
(lines 15-16)
Instead: for example
D) “… echoing similar conflicts in the United States, where half a dozen states have
banned the use of racial preferences in admissions to public universities.” (lines
5-7)
Banned: prohibited

26
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QUESTION 40
The sentence “Sixteen years after the political ascent of the black majority, the
university’s dilemma resonates across a society conflicted about how best to achieve
racial redress, whether in corporate board rooms or classrooms.” (lines17-19) means
that
A) black people are conflicted about how best to achieve political ascent at the
university.
B) the university’s dilemma has lasted 16 years, and because of this society is in
conflict too.
C) the university’s dilemma is completely different from the conflict of people in
society.
D) both university and society are uncertain about how best to deal with affirmative
action.
QUESTION 41
According to the text, Professor Neville Alexander
A) believes racial standards must be used in determining how well the university is
doing.
B) is a marxist sociologist who is against affirmative action at the University of Cape
Town.
C) thinks that affirmative action is against the ideals of nonracialism that were part of
apartheid.
D) believes that The University of Cape Town must resist the long struggle against
apartheid.
QUESTION 42
According to the text, Max Price
A) believes that apartheid’s racial classifications should be considered in affirmative
action.
B) thinks that it is essential for the university to consider races in order to reinforce
stereotypes.
C) is the vice-chancellor at the University of Cape Town and is in favor of apartheid.
D) has won a competition on affirmative action, and is now the vice-chancellor of
the university.
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Read text 2 and answer questions 43 - 46.
Text 2:
12 August 2011 Last updated at 09:37 GMT
Sesame Street pair Bert and Ernie ‘will not marry’

Bert and Ernie have lived
together for more than 40 years

The makers of Sesame Street say characters Bert and Ernie will not marry
in a same-sex ceremony despite an online petition calling for the union.

1

5

Campaigners say the best friends should marry as a way to encourage tolerance
of gay people. Nearly 7,000 have signed the petition, with more than 3,000
joining a Bert and Ernie Get Married Facebook page.
A statement from the show’s makers said: “They remain puppets and do not have
a sexual orientation.”
But they conceded that the pair are “male characters and possess many human
traits and characteristics”.
The confirmed bachelors have lived together for 40 years and sleep in the same
bedroom, albeit in single beds.

10 “Bert and Ernie are best friends,” the statement from Sesame Workshop added.
“They were created to teach preschoolers that people can be good friends with
those who are very different from themselves.”
The online petition states: “We are not asking that Sesame Street do anything
crude or disrespectful,” adding, “It can be done in a tasteful way. Let us teach
15 tolerance of those that are different.”
Sesame Street was created by TV producer Joan Ganz Cooney and
psychologist Lloyd Morrisett in 1969 and gained a huge following, led by the
creations of master puppeteer Jim Henson.
Beloved characters include Elmo, the Cookie Monster and Big Bird.
Taken from: BBC News / Entertainment & Arts
Available at: <http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-14504208>.
Access: August 18th, 2011.
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QUESTION 43
The text shows
A)
B)
C)
D)

a debate about the sexual orientation of some TV show makers.
an agreement on the prospective production of a TV series.
different opinions regarding the future of some TV characters.
a criticism developed by a TV series against homosexuals’ marriage.

QUESTION 44
The pronouns they (line 6) and who (line 12) refer, respectively, to
A)
B)
C)
D)

Bert and Ernie - people.
show’s makers - those.
puppets - good friends.
campaigners - preschoolers.

QUESTION 45
The word albeit (line 9) could be replaced by
A)
B)
C)
D)

although.
moreover.
therefore.
then.

QUESTION 46
It is CORRECT to say about the text that
A) the characters Bert and Ernie were created to show that different people can get
married and live happily together.
B) in spite of the fact that Bert and Ernie could get married in Sesame Street, they
will keep being just good friends.
C) an online petition was written criticizing the characters Bert and Ernie because of
their sexual orientation.
D) Bert and Ernie will get married in order to teach children to respect people with a
different sexual orientation.
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Read the joke and answer questions 47 - 48
Classic Advertising Mistake: Arabic version
A disappointed salesman of Coca Cola returns from his assignment in Arabia.
1
A friend asked, “Why weren’t you successful with the Arabs?”

5

The salesman explained, “When I got posted in the Middle East, I was very
confident that I would make a good sales pitch in rural areas. But, I had a problem
I didn’t know how to speak Arabic. So, I planned to convey the message through
three posters...”

First poster - A man lying in the hot desert sand... totally exhausted and fainting.
Second poster - man is drinking our Cola.
Third poster - Our man is now totally refreshed.
10 Then these posters were pasted all over the place
“That should have worked,” said the friend.
The salesman replied “I didn’t realize that in Arabic you read from right to left.”
Taken from: Clipmarks.com
Available at: <http://clipmarks.com/clipmark/BC4C6FAC-C464-4D58-A4B5-BA0E7267CF79/>.
Access: August 30th, 2011.

QUESTION 47
In the text, the sentence “That should have worked” (line 11) means that the
strategy used by the salesman
A)
B)
C)
D)

did not work, but it was a good strategy.
worked as expected in spite of the problems.
will work properly, so the salesman can use it.
will not work and the salesman must not try it.

QUESTION 48
According to the text,
A)
B)
C)
D)
30

the salesman did not have enough knowledge of Arabian culture.
the Arabian people are illiterate and do not know how to read and write.
in the Arabian culture people are not allowed to read from right to left.
the Arabians do not do business with Americans because of their culture.
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Rascunho do Cartão de Respostas
Ao terminar a Prova de Conhecimentos Específicos, transcreva
suas marcações para o Cartão de Respostas (cor vermelha),
obedecendo às instruções de preenchimento nele contidas.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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