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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto I e responda as questões 01 e 02.
Texto I.
Nicholas Winton (1909-2015)
No dia 19 de maio de 1909, nasceu em Hampstead,
Londres, Sir Nicholas Winton, que ficou conhecido como
“Schindler britânico” por salvar 669 crianças, em sua maioria
judias, dos campos de concentração nazistas na antiga
Checoslováquia, em 1939, antes do início da Segunda Guerra
Mundial. [...]
Filho de alemães judeus que haviam se mudado para a
Inglaterra, Nicholas Winton trabalhava como corretor na Bolsa
de Valores de Londres. Seu destino começou a mudar antes do
Natal de 1938, quando foi visitar um amigo, Martin Blake, que
prestava trabalhos humanitários aos judeus, em Praga, então
ocupada pelos nazistas.
Pouco depois, Winton criou sua própria organização para
ajudar crianças judias e entrou em contato com a Refugee
Children's Movement (Movimento de Crianças Refugiadas), em
Londres, para conseguir alojamento e a quantia de dinheiro que
o governo britânico requisitava como garantia para aprovar a
entrada de refugiados perseguidos pelo nazismo.
Durante nove meses, ele ajudou a evacuar 669 crianças,
por trem, de Praga para Londres. Entre elas estava Karel Reisz,
que se tornaria um renomado diretor de filmes, autor do
premiado "The French Lieutenant's Woman” (“A mulher do
Tenente Francês”). Hoje, acredita-se que existam mais de 5 mil
das chamadas "crianças de Winton", que seriam descendentes
das crianças salvas por ele durante a Segunda Guerra.
Fonte: In: Hoje na História. Disponível em: <https://seuhistory.com/hoje-nahistoria/nasce-sir-nicholas-winton-o-schindler-britanico-que-salvou-669-criancasde-campos>Acesso em 22 fev. 2019 (Adaptado)

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa CORRETA quanto aos feitos de Nicholas
Winton.
(A) Usou sua influência na bolsa de valores para ajudar
crianças judias a irem para Praga.
(B) Iniciou seus trabalhos humanitários após sua família ser
perseguida na antiga Checoslováquia.
(C) Recrutou seu amigo que morava em Praga para que
juntos trabalhassem no resgate das crianças judias.
(D) Fundou uma organização com a finalidade de salvar
crianças, principalmente, judias e levá-las para Londres.
(E) Angariou fundos junto à bolsa de valores e outras
organizações com a intenção de enviar dinheiro para as
famílias das crianças resgatadas.
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Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

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

Leia o texto II e responda as questões de 03 a 06.
Texto II.
Há em primeiro lugar dificuldade de expressão. Todos nós
nos deixamos levar pelo estranho delicioso processo chamado
pensamento, mas quando ele começa a falar, ainda que a um
oponente nosso o que pensamos, como ficamos insignificantes
para o transmitir! O fantasma atravessa a mente e fica do lado de
fora das janelas antes que consigamos saltar em seu rabo, ou
bem devagar afunda e retorna para a escuridão profunda que se
iluminou por um processo de uma luz inconstante. Rosto, voz e
sotaque suprem com dificuldade nossas palavras e marcam a
debilidade delas fortemente quando se fala. No entanto, a pena é
um instrumento rígido, pode dizer muito pouco; possui todos os
tipos de hábitos e cerimônias próprias. Também é ditadora; está
sempre transformando homens comuns em profetas, e alterando
a viagem naturalmente cambaleante da fala humana para uma
marcha solene e estática de estilos. É por esta razão que
Montaigne* se sobressai da legião de mortos com uma
vivacidade tão irreprimível. Não duvidamos nem por um instante
que seu livro era ele mesmo. Ele se recusou a ensinar; se negou
a fazer pregações; manteve-se declarando que era exatamente
igual às outras pessoas. Todos os seus esforços para se
descrever, para comunicar, para contar a verdade, e ela era “um
caminho acidentado, muito mais do que parece.”
Pois além da dificuldade de comunicação propriamente,
há a suprema dificuldade de ser si mesmo. A alma, ou a vida
dentro de nós, de maneira alguma concorda com a vida exterior.
Se alguém tiver a coragem de lhe perguntar o que pensa, ela
sempre responderá o exato oposto que as outras pessoas diriam.
Outras pessoas, por exemplo, há muito tempo que resolveram
que os cavaleiros idosos e inválidos devem ficar em casa e
instruir todos os demais com espetáculos de sua fidelidade
matrimonial. A alma de Montaigne diz, ao contrário, que é na
velhice que se deve viajar e que ao casamento - que, certamente,
estaria com maior frequência fundado no amor - nas
proximidades do fim da vida, assenta melhor uma gravata formal
do que dispensá-la. Retornando à discussão política, os
governantes estão sempre exaltando as grandezas do Império, e
apregoando a obrigação moral de civilizar o selvagem. Mas
examinando a Espanha no México, Montaigne revoltou-se numa
explosão de raiva. “Tantas cidades demolidas, tantas nações
exterminadas... e a parte mais rica e mais bonita do mundo
arrasada pelo tráfico de pimenta e pérola! Conquistas da
máquina!

QUESTÃO 02

*Michel de Montaigne foi filósofo, escritor e humanista francês.

Analise as afirmativas

WOOLF, Virgínia. O leitor comum. Rio de Janeiro, Grapha, 2007, p.24-25
(adaptado).

I. Dentre as 669 crianças resgatadas estava Karel Reisz,
que se tornou, posteriormente, um famoso cineasta.
II. Winton tinha nacionalidade alemã, mas não possuía
descendência judia.
III. Acredita-se que existam mais de 5 mil descendentes das
669 crianças salvas.
IV. A atuação de Nicholas Winton foi considerada
insignificante diante do cenário da guerra, pois durou
apenas nove meses.
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QUESTÃO 03

Leia o texto III e responda as questões de 07 a 09.

Assinale a alternativa CORRETA.
O entendimento, por parte da autora, a respeito da expressão
de ideias por meio da “fala” e da “pena” são processos
(A) semelhantes, visto que são instrumentos usados pelo
homem para expor seu pensamento.
(B) diferenciados quanto ao uso da linguagem “falada” e da
“escrita”, mas semelhantes à fidedignidade do
pensamento.
(C) opostos, visto que é mais difícil expressar o pensamento
através da “fala”, que é maleável, do que na “escrita”, pois
a pena é rígida e manipulável.
(D) complementares, pois a “fala” consegue organizar o
pensamento com mais precisão do que a “pena” (escrita).
(E) naturais da atividade humana, uma vez que ambos, “fala”
e “pena”, criam a imagem verdadeira da pessoa humana.
QUESTÃO 04
Assinale a alternativa CORRETA.
Virgínia Woolf discute o pensamento crítico do filósofo
Montaigne para quem, diante da “obrigação moral de civilizar o
selvagem”, o Império
(A) cometeu atos violentos contra nações consideradas
selvagens.
(B) viu-se na obrigatoriedade de estabelecer acordos
civilizatórios com os povos das Américas.
(C) estabeleceu parceria comercial com os povos selvagens,
a partir do México.
(D) praticou benesses em favor dos povos considerados
selvagens, em troca de pimenta e pérola.
(E) protegeu cidades e nações, em detrimento de seus
próprios interesses comercias.

Assinale a alternativa CORRETA.
Em: “A alma, ou a vida dentro de nós, de maneira alguma
concorda com a vida exterior”. A expressão em destaque pode
ser alterada, sem prejuízo de sentido dentro do texto, por:
sobretudo.
demasiadamente.
sobremaneira.
jamais.
verdadeiramente.

QUESTÃO 06
Sobre o sentido da expressão “gravata formal” presente no
texto, assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Reafirma o sentimento amoroso.
Simboliza a permanência dos laços matrimoniais.
Possibilita o término do casamento.
Determina a vestimenta adequada para um casamento.
Representa um casamento recente e sem amor.
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Texto III.
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Mohandas Karamchand Gandhi nasceu na Índia, em 1869,
e entrou para a história como um dos fundadores do moderno
estado indiano e defensor dos protestos sem uso de violência.
Seu nome, Mahatma, em sânscrito, significa "grande alma". Após
se formar advogado em Londres, Gandhi foi trabalhar na África
do Sul. Ele ficou famoso internacionalmente pela sua política de
desobediência civil e o uso do jejum como protesto. Por conta
disso, teve a prisão decretada várias vezes. Sua iniciação na
política começou após sofrer discriminação racial durante uma
viagem de primeira classe em um trem. Quando pediram que
fosse à terceira classe por ele não ser branco, Gandhi se recusou
e foi jogado para fora do trem. Depois disso, iniciou sua luta
contra a discriminação racial. Ele também participou do
movimento pela independência da Índia. Uma de suas
estratégias era o boicote aos produtos importados, como os
tecidos ingleses. Gandhi também era contra a divisão do país em
dois estados, mas isso acabou acontecendo com a criação da
Índia, predominantemente hindu, e do Paquistão, de maioria
muçulmana. Em 20 de janeiro de 1948, Gandhi sofreu um
atentado, mas ninguém ficou ferido. Porém, pouco depois, no dia
30, foi morto a tiros, em Nova Déli, por um hindu radical. Seu
corpo foi cremado e as cinzas jogadas no rio Ganges. Indicado
cinco vezes para Nobel da Paz, Gandhi nunca foi agraciado com
o prêmio. Décadas depois, o erro foi assumido pelo comitê
organizador do Nobel.
Fonte: In: Hoje na História. Disponível em: <https://seuhistory.com/hoje-nahistoria/nasce-mahatma-gandhi-grande-alma-da-paz-mundial> Acesso em 22 fev.
2019 (Adaptado).

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa CORRETA. Gandhi entrou para a história
por:

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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(A) ter sido assassinado por um radical hindu.
(B) ter ganho o prêmio Nobel da Paz cinco vezes.
(C) ser responsável por trabalhos humanitários em Londres,
quando estudava direito.
(D) ter suas cinzas jogadas no rio Ganges.
(E) ser um dos fundadores do moderno estado indiano e
defensor de manifestações pacificas.
QUESTÃO 08
Assinale a alternativa CORRETA sobre a classificação gramatical
do trecho em destaque: “Em 20 de janeiro de 1948, Gandhi sofreu
um atentado, mas ninguém ficou ferido”.
(A) Oração coordenada sindética explicativa, já que a
conjunção “mas” traz uma explicação à oração anterior.
(B) Oração coordenada sindética adversativa, pois a conjunção
“mas” traz um sentido adverso à oração anterior.
(C) Oração coordenada sindética alternativa, porque a
conjunção “mas” alterna o sentido da oração anterior.
(D) Oração coordenada sindética causal, posto que a conjunção
“mas” demonstra causalidade à oração anterior.
(E) Oração coordenada sindética conclusiva, pois a conjunção
“mas” apresenta sentido de conclusão para o trecho em
destaque.

PROCESSO SELETIVO TRANSFERÊNCIA INTERNA, EXTERNA E FACULTATIVA

UFT
2019.2

QUESTÃO 09

QUESTÃO 11

Assinale a alternativa CORRETA. Na oração: “Após se formar
advogado em Londres, Gandhi foi trabalhar na África do Sul”, o
uso do pronome “se” indica:

Referring to the lottery winner of the text, all the following
alternatives are correct, EXCEPT:

(A) próclise, pois o verbo “formar” está no infinitivo pessoal.
(B) mesóclise, pois o pronome classifica-se como partícula
apassivadora.
(C) ênclise, porque o pronome está antecedido ao verbo.
(D) mesóclise, porque o pronome está entre um adjetivo e um
verbo no infinitivo.
(E) próclise, pois na presença de advérbio o pronome
antecede o verbo.

(A) the man showed no security concerns when claimed his
prize.
(B) the man waited 54 days to claim his prize because he was
shocked.
(C) the man showed up wearing a costume to keep his identity
unrevealed.
(D) the man felt sick when he found out he had won the prize.
(E) the man wore an unlikely disguise to collect his lotto jackpot.

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

Lottery winner claims prize in "Scream" mask to hide
identity
Some lottery winners go to great lengths to remain
anonymous — and one person who hit the jackpot just took that
to a scary new level. A winner of the Super Lotto in Jamaica
wore a mask from the 1996 horror movie "Scream" to pick up
his grand prize last week.
Donning a white ghostly mask made popular by the
film, the winner, identified only as A. Campbell, arrived at the
Spanish Court Hotel in Kingston to pick up his giant
check, Inside Edition reports. In addition to the mask, the winner
wore a long coat, pants and gloves, as the serial killer character
from the movie.
Campbell claimed the $158,400,000 prize — which
equals nearly $1.2 million in U.S. currency — without ever
showing his face.
Supreme Ventures runs the lottery in several
Caribbean islands. Campbell reportedly took 54 days to claim
the ticket, and Supreme Ventures had been urging the winner to
step forward before the 90-day deadline passed, Caribbean
news publication, Loop reports. Campbell told the publication he
fell ill after realizing he owned the winning ticket. "My head hurt
me for three days because I was thinking so much. [Wondering]
if what I've been longing for really come true," Campbell said. "I
had a belly ache for two weeks, sometimes I feel so much pain
I forgot that I had won."
Campbell purchased the ticket for $200 in Jamaican
money, which amounts to $1.49 in U.S. dollars. While the
masked winner didn't reveal much personal information, he did
say he was going to invest the money in a house, according to
Loop.

In accordance with the text, the first thing the lottery winner will do
with the cash is:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

show his face.
wear a mask.
travel to Jamaica.
buy a house.
reveal his personal information.

Read the following cartoon in order to answer QUESTION 13.

Available at: https://barbaragregorich.wordpress.com/2018/06/15/punctuation-marks-3/

Available at: https://www.cbsnews.com/news/lottery-winner-in-jamaica-claims-prize-inscream-mask-to-hide-identity/ (Edited)

QUESTÃO 13
QUESTÃO 10
The cartoon suggests all the following alternatives, EXCEPT:
According to the text, it is CORRECT to affirm that some lottery
winners:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

do not care about being identified at all.
try very hard to keep unknown.
pay a lot of money to be harassed on the streets.
make great efforts to get recognized.
go to extremes to wear popular masks.
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(A) the warning sign is misunderstood because of the missing
hyphen.
(B) the man believes the warning sign is food related.
(C) the meat of a tiger is considered by the man as part of an
expensive diet.
(D) the tiger is a man-eating animal.
(E) the missing hyphen does not change the message of the
warning sign.
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Read the following text in order to answer QUESTIONS 14, 15
and 16.
Neanderthals walked upright just like the humans of today
Neanderthals are often depicted as having straight
spines and poor posture. However, these prehistoric humans
were more similar to us than many assume.
(…) Since the 1950s, scientists have known that the
image of the Neanderthal as a hunched over caveman is not an
accurate one. Their similarities to ourselves -- both in
evolutionary and behavioral terms -- have also long been
known, but in recent years the pendulum has swung in the
opposite direction. "Focusing on the differences is back in
fashion," says Martin Haeusler, UZH specialist in evolutionary
medicine. For instance, recent studies have used a few isolated
vertebrae to conclude that Neanderthals did not yet possess a
well-developed double S-shaped spine.
However, a virtual reconstruction of the skeleton from
La Chapelle-aux-Saints, France has now delivered evidence to
the contrary. This computer-generated anatomical model was
created by the research group led by Martin Haeusler from the
University of Zurich and included Erik Trinkaus from Washington
University in St. Louis. The researchers were able to show that
both the individual in question as well as Neanderthals in
general had a curved lumbar region and neck -- just like the
humans of today.
Wear marks in the hip joint of the La Chapelle-auxSaints skeleton also pointed to the Neanderthals having an
upright posture similar to that of modern humans. "The stress
on the hip joint and the position of the pelvis is no different than
ours," says Haeusler. This finding is also supported by analyses
of other Neanderthal skeletons with sufficient remnants of
vertebrae and pelvic bones. "On the whole, there is hardly any
evidence that would point to Neanderthals having a
fundamentally different anatomy," explains Haeusler. "Now is
the time to recognize the basic similarities between
Neanderthals and modern humans and to switch the focus to
the subtle biological and behavioral changes that occurred in
humans in the late Pleistocene."
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QUESTÃO 16
All the following alternatives are in accordance with the text,
EXCEPT:
(A) Neanderthals’ similarities to ourselves have long been
known.
(B) analyses show that Neanderthal skeletons have got residues
of spinal and pelvic bones.
(C) researchers have delivered evidence that the skeleton from
La Chapelle-aux-Saints is just like the humans of today.
(D) a virtual reconstruction of the skeleton found in France has
shown that the image of Neanderthal with curved shoulders
is very precise.
(E) both the La Chapelle-aux-Saints skeleton and Neanderthals
position of the pelvis is no different than ours.
Read the following cartoon in order to answer QUESTION 17.

Source: University of Zurich. "Neanderthals walked upright just like the humans of today."
ScienceDaily. ScienceDaily, 25 February 2019.
<www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190225170236.htm>.

QUESTÃO 14
Source: www.cartoonstock.com/directory/p/permanent_press_shirt.asp

In agreement with the text, it is CORRECT to affirm:
(A) Neanderthals have a fundamentally discrepant anatomy.
(B) there is evidence that cavemen’s pelvic bones are different
than ours.
(C) Neanderthals and modern humans’ upright posture are so
much alike.
(D) Neanderthals are never portrayed as having bad posture
and straight spines.
(E) there is evidence that the computer-generated anatomical
model and the Neanderthals had divergent lumbar regions.
QUESTÃO 15
The last paragraph fragment “there is hardly any” in the
sentence "On the whole, there is hardly any evidence that would
point to Neanderthals having a fundamentally different
anatomy," suggests:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

there is a great extent of.
there is a large number of.
there is a lot of.
there is abundant.
there is very little.
4

Prova de conhecimentos

QUESTÃO 17
The word “irony” in the cartoon is related to the idea of:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

the mother ironing permanent press shirts.
the new verb they are learning.
the action of ironing clothes.
the type of industrial chores.
the metallic element used for making steel.
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PROVA DE HISTÓRIA

QUESTÃO 22

QUESTÃO 18

É CORRETO afirmar que a ascensão da cafeicultura no Brasil,
no século XIX, possibilitou a:

Na Grécia antiga acreditavam em vários deuses que habitavam
o Monte Olimpo, sendo Zeus o de maior importância dentre
eles.
A religião da Grécia antiga era:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

monoteísta.
cristã.
teológica.
politeísta.
espírita.

(A) modernização dos transportes, com a inauguração da
primeira estrada de ferro brasileira, a Rio-Petrópolis.
(B) ampliação das capitanias hereditárias, com novas
nomeações de donatários pela coroa portuguesa.
(C) criação do Estado do Maranhão, importante fator de
escoação de produtos coloniais para a metrópole.
(D) recusa de qualquer forma de trabalho que não a
escravização de povos africanos.
(E) negativa em usar o tráfico interno de escravos, em razão da
proibição de entrada de escravizados da África no Brasil.

QUESTÃO 19

QUESTÃO 23

Antes da Revolução Francesa (1789) o regime político e social
existente foi denominado como Antigo Regime que tinha como
uma de suas características a:

Entre as forças políticas institucionalmente organizadas que
tiveram desempenho fundamental para a chegada de Getúlio
Vargas ao poder, em 24 de outubro de 1930, estava a:

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

sociedade estamental.
liberdade de expressão.
equidade de classes.
baixa dos altos impostos.
governança Iluminista.

QUESTÃO 20

Liga Camponesa.
Aliança Libertadora Nacional.
Liga Eleitoral Católica.
Ação Integralista Brasileira.
Aliança Liberal.

QUESTÃO 24

No final do século XVIII, a província que abrigara a primeira
capital do Brasil passava por dificuldades econômicas, com
uma população miserável e sobrecarregada de tributos. Para
conter a rebelião ocorrida nesse contexto, dom Fernando José
Portugal e Castro reagiu com violenta repressão, ordenando a
prisão dos revoltosos e enforcamento dos mais pobres.
Esta rebelião colonial recebeu o nome de:
(A) Conjuração Mineira, sendo Tiradentes um de seus ativos
participantes.
(B) Conjuração Baiana, sendo Cipriano Barata um de seus
ativos participantes.
(C) Guerra dos Mascates, sendo Félix José Machado um de
seus ativos participantes.
(D) Sabinada, sendo Francisco Sabino Barroso um de seus
ativos participantes.
(E) Balaiada, sendo Manuel dos Anjos Ferreira um de seus
ativos participantes.
QUESTÃO 21
É CORRETO afirmar que na Revolução Farroupilha, ocorrida
de 1835 a 1845,
(A) os revoltosos desejavam mais autonomia política e a
instalação de um regime republicano em Recife.
(B) os alfaiates João de Deus Nascimento e Manuel Faustino
dos Santos foram enforcados.
(C) entre seus principais líderes estavam Cláudio Manuel da
Costa e Tomás Antônio Gonzaga, dois ilustrados.
(D) liderados por Manuel Beckman os revoltosos tomaram a
cidade de São Luís.
(E) os pobres esfarrapados compunham a maioria da tropa
revoltosa, embora seus líderes fossem estancieiros.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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No início do século XX, principalmente após a crise mundial de
1929, surgiu o regime político que considerava os interesses do
Estado acima dos interesses do indivíduo.
Este tipo de regime político é conhecido como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Imperialismo.
Absolutismo.
Totalitarismo.
Maquiavelismo.
Xintoísmo.

QUESTÃO 25
Mikhail Gorbachev assumiu o governo da URSS em 1985, e
anunciou que o país passaria por transformações. Uma delas
seria a “transparência política”, que faria a transformação do
regime político existente, que era o socialismo pautado na
ditadura, para um regime em bases democráticas, como a
existência de novos partidos.
Esse programa de “transparência política” tinha o nome de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Perestroika.
Glasnost.
Sputnik.
Corrida Democrática.
Projeto Apollo.

