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Questão

Língua Portuguesa
TEXTO
Parece haver um abismo de mútua
incompreensão entre os médicos e seus pacientes.
Essa distância parece aumentar. Apesar da grande
maioria dos diagnósticos (70-90%) ser feita com base
na história do paciente, a escuta médica é sem dúvida
o ponto de maior fragilidade na medicina atual. Os
médicos geralmente querem saber apenas dos fatos,
interrompendo os pacientes antes da história
completa.
O registro técnico, resumido, com linguagem
técnica e supostamente neutra, é insuficiente para
uma inter-relação que possa auxiliar a criação de
narrativas que facilitem a realização de hipóteses
diagnósticas e a escolha de intervenções terapêuticas
que levem em conta a perspectiva do próprio
paciente. No processo de criação de anamneses
médicas objetivas, acabamos, muitas vezes, por
desumanizar e suprimir delas aspectos que podem
ser decisivos para a abordagem diagnóstica e
terapêutica, além de dificultarmos a criação de uma
narrativa por parte do paciente que dê sentido ao seu
processo de adoecimento.
O declínio das doenças infecciosas, o
envelhecimento da população e o concomitante
aumento da prevalência das doenças crônicas
determinam a necessidade de um novo papel do
profissional de saúde, em especial do médico, na
condução dos conflitos inerentes ao
acompanhamento de pessoas com doenças que não
têm cura, mas que muitas vezes levam a
incapacidades permanentes e de longa duração.
Em relação à incompreensão médico-paciente,
uma das dificuldades é, sem dúvida, a barreira de
linguagem criada pela terminologia técnica entre os
profissionais e os pacientes. A condição clínica do
paciente é interpretada e referida a ele em uma
linguagem que muitas vezes ele não entende. Na alta
hospitalar, menos de 1/3 entendem de que doença
eles foram tratados e menos de 1/4 que tipo de terapia
receberam.
Ana Luisa Rocha Mallet. Literatura e medicina: uma
experiência de ensino. Rio de Janeiro: Livros Ilimitados,
2014, pp. 18-19 (Adaptado)

01

No texto, a autora discorre sobre a incompreensão
entre médicos e seus pacientes.
Com relação às ideias defendidas a respeito do tema,
é CORRETO inferir que
(A) a medicina atual se fundamenta exclusivamente
em exames e terapias tecnológicas no tratamento
de doenças.
(B) as anamneses e as hipóteses diagnósticas se
baseiam na perspectiva narrativa completa dos
pacientes.
(C) o novo papel do profissional de saúde exige o uso
de uma terminologia menos técnica na interrelação médico-paciente.
(D) a linguagem técnica e supostamente neutra dos
médicos se deve à prevalência das doenças
crônicas.

Questão

02

Segundo a autora, a incompreensão médico-paciente
dificulta a realização de hipóteses diagnósticas, por
parte do médico, e o entendimento, por parte do
paciente, da doença de que precisa se tratar.
Essa dificuldade de comunicação interpessoal, na
medicina, deve-se à
(A) deficiência básica da escuta médica e às longas
narrativas imprecisas dos pacientes.
(B) utilização de termos técnicos pelos médicos e à
falta de entendimento dessa linguagem pelos
pacientes.
(C) supressão das narrativas complexas dos
pacientes e à formação técnica deficiente dos
médicos.
(D) neutralidade rigorosa do discurso médico e à
falta de capacidade de criação de narrativas por
parte do paciente.

Questão

03

No enunciado Parece haver um abismo de mútua
incompreensão entre os médicos e seus pacientes, a figura
de linguagem empregada tem o propósito de
enfatizar a tese defendida no texto de que a
linguagem excessivamente técnica dificulta a
comunicação entre os profissionais de saúde e os
pacientes.
Essa figura de linguagem é a
(A) ironia.
(B) metonímia.
(C) sinestesia.
(D) hipérbole.
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04

Entre as palavras sublinhadas nas frases, assinale
aquela cujo valor sintático e morfológico se assemelha
à indicada no seguinte enunciado do texto: Na alta
hospitalar, menos de 1/3 entendem de que doença eles foram
tratados e menos de 1/4, que tipo de terapia receberam.
(A) A escuta médica é sem dúvida o ponto de maior
fragilidade na medicina atual.
(B) O declínio das doenças infecciosas é resultado do
acesso a antibióticos.
(C) Na narrativa do paciente, encontra-se o sentido
de seu processo de adoecimento.
(D) Na medicina, a incerteza está presente todo o
tempo.

Questão

Considerando o sentido do adjetivo crônico, torna-se
possível definir doenças crônicas como aquelas que
(A) caracterizam-se pela longa duração.
(B) inviabilizam qualquer hipótese diagnóstica.
(C) incapacitam por um período de curta duração.
(D) apresentam manifestações assintomáticas.

Questão

No fragmento Em relação à incompreensão médicopaciente, observa-se a ocorrência da crase, marcada
pelo emprego do acento grave.
Nos exemplos a seguir, o único em que deveria ser
empregado o acento grave é
(A) Alguns medicamentos foram prejudiciais àquele
paciente.
(B) Há muitos problemas ligados a dificuldades de
comunicação.
(C) As enfermeiras assistem com dedicação as
pacientes.
(D) Pacientes e médicos frente a frente devem manter
um diálogo cuidadoso.

Questão

05

06

A transformação dos dois períodos indicados a seguir
em um único período pode ser realizada com
mudanças na redação.
Parece haver um abismo de mútua incompreensão
entre os médicos e seus pacientes. Essa distância
parece aumentar.
Assinale a alteração que mantém a correção
gramatical e o sentido pretendido pela autora do
texto.
(A) P a r e c e h a v e r u m a b i s m o d e m ú t u a
incompreensão entre os médicos e seus pacientes,
contudo a distância parece aumentar.
(B) P a r e c e h a v e r u m a b i s m o d e m ú t u a
incompreensão entre os médicos e seus pacientes
onde a distância parece aumentar.
(C) P a r e c e h a v e r u m a b i s m o d e m ú t u a
incompreensão entre os médicos e seus pacientes
cuja distância parece aumentar.
(D) P a r e c e h a v e r u m a b i s m o d e m ú t u a
incompreensão entre os médicos e seus pacientes,
ainda que a distância pareça aumentar.

07

08

O registro técnico, resumido, com linguagem técnica e
supostamente neutra, é insuficiente para uma inter-relação
que possa auxiliar a criação de narrativas...
Nesse período acima, o verbo “ser” encontra-se
flexionado no singular, pois
(A) o seu sujeito é o termo “linguagem técnica”.
(B) concorda com o sujeito “o registro técnico”.
(C) concorda com o predicativo “insuficiente”.
(D) o seu sujeito é o termo “inter-relação”.

Questão

09

Sobre a sintaxe do período Parece haver um abismo de
mútua incompreensão entre os médicos e seus pacientes, é
CORRETO afirmar que o termo abismo de mútua
incompreensão é um
(A) complemento nominal.
(B) adjunto adnominal.
(C) adjunto adverbial.
(D) complemento verbal.

Questão

10

Considerando-se que o texto é do tipo argumentativo,
é natural que nele se adotem recursos linguísticos
com a intenção, por exemplo, de que o seu autor não
assuma explicitamente uma posição, modalizando,
assim, o seu discurso através do emprego de
determinadas palavras.
No primeiro parágrafo do texto, observamos um
exemplo claro desse procedimento, evidenciado no
emprego do verbo
(A) ser.
(B) parecer.
(C) querer.
(D) saber.
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11

A Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR)
poderá reunir-se em outro edifício ou em ponto
diverso do território estadual na hipótese de um/a
(A) motivo relevante, por deliberação da mesa, ad
referendum da maioria simples dos deputados.
(B) motivo relevante, ou de força maior, por
deliberação da mesa, ad referendum da maioria
absoluta dos deputados.
(C) motivo não relevante ou de forca maior por
deliberação da mesa, ad referendum da maioria
absoluta dos deputados.
(D) determinação do presidente da assembleia por ad
referendum da maioria dos deputados.

Questão

12

A direção dos trabalhos na primeira sessão
preparatória no primeiro ano de cada legislatura em
que se reunirão os candidatos diplomados deputados
estaduais caberá ao
(A) deputado eleito mais votado.
(B) último presidente, se reeleito deputado e na sua
falta, o deputado mais idoso dentre o maior
número de legislatura ou o mais idoso entre os
eleitos.
(C) deputado mais idoso dentre os eleitos e o de
maior número de legislatura.
(D) eleito pela votação simples do deputado eleito.

Questão

13

A eleição da mesa da assembleia, para mandato de
dois anos, é realizada a partir da
(A) eleição dos deputados.
(B) indicação do presidente da câmara.
(C) posse dos deputados.
(D) votação da maioria dos deputados.

Questão

14

A composição da mesa se dará, tanto quanto possível,
observando a representação dos partidos com assento
na assembleia pela sua
(A) maioria simples.
(B) proporcionalidade.
(C) minoria.
(D) maioria absoluta.

15

A mesa diretora da Assembleia é composta por 01
presidente, além de
(A) 03 vice-presidentes, 04 secretários e 01 corregedor
geral.
(B) 03 vice-presidentes, 03 secretários e 01 corregedor
geral.
(C) 03 vice-presidentes e 02 corregedores.
(D) 04 vice-presidentes, 04 secretários e 01 corregedor
geral.

Questão

16

O prazo inicial para funcionamento das Comissões
Especiais não poderá ultrapassar a seguinte
quantidade de dias:
(A) 120.
(B) 90.
(C) 60.
(D) 30.

Questão

17

Além de outros poderes previstos em lei e no
Regimento, os membros da ALE-RR, mediante
deliberação do Plenário, constituirão Comissão
Parlamentar de Inquérito para apuração de fato
determinado e por prazo certo.
Essa Comissão terá poderes de investigação próprios
das autoridades judiciais a requerimento mínimo de
(A) maioria simples.
(B) maioria absoluta.
(C) metade.
(D) um terço.

Questão

18

Analise estas afirmações.
I. Os membros da mesa da Assembleia podem ser
indicados líderes de bancada.
II. As funções do membro da mesa cessarão pela
renúncia.
III. O titular de qualquer cargo da mesa diretora
poderá solicitar licença apenas para tratamento de
saúde.
Então, está plenamente CORRETA a seguinte
alternativa:
(A) II e III.
(B) I.
(C) II.
(D) I e II.
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Conhecimentos Específicos

Joana D'Arc, membro efetivo de 4 comissões
permanentes, terá sua candidatura a mais 4 comissões
permanentes.
Sua candidatura será
(A) deferida, pois é ilimitado o número de
participações nas comissões permanentes.
(B) deferida, já que só é vedada a participação em
mais de 8 comissões permanentes.
(C) indeferida, pois é vedado a um deputado ser
membro efetivo.
(D) indeferida, por ser vedado aos deputados serem
membros efetivos de mais de 6 comissões
permanentes.

Questão

20

A iniciativa do projeto de lei caberá nos termos da
Constituição do Estado e do Regulamento interno,
EXCETO pelo/s
(A) Governador do Estado.
(B) Prefeito do Município.
(C) cidadãos.
(D) Presidente do Tribunal de Justiça.

Questão

21

Read this text and mark the correct translation.
The Vienna circle was made up mainly of
physicists, mathematicians and philosophers,
whose fortnightly meetings were dedicated to
investigating problems of logic, science,
language and mathematics.
Disponível em: <https://www.economist.com/news/
books-and-arts/21734377>. Acesso em: 11 jan. 2018.

(A) O Círculo de Viena era formado principalmente
por médicos, matemáticos e filósofos, cujas
reuniões quinzenais eram dedicadas à
investigação de problemas de lógica, ciência,
linguagem e matemática.
(B) O Círculo de Viena era formado principalmente
por físicos, matemáticos e filósofos, e suas
reuniões quinzenais eram dedicadas à
investigação de problemas de lógica, ciência,
linguagem e matemática.
(C) O Círculo de Viena era principalmente
reformulado por físicos, matemáticos e filósofos,
e suas reuniões fortuitas eram dedicadas à
investigação de problemas de lógica, ciência,
linguagem e matemática.
(D) O Círculo de Viena era reformulado pelos
principais médicos, matemáticos e filósofos, cujas
reuniões fortuitas eram dedicadas à investigação
de problemas de lógica, ciência, linguagem e
matemática.

Questão

22

Mark the correct translation for this sentence.
The winner of Brazil's best butt pageant did not
leave her political opinions behind.
Disponível em: <http://www.newsweek.com/
topic/brazil>. Acesso em: 22 mar. 2018.

(A) A vencedora do concurso de melhor bumbum do
Brasil não deixou suas opiniões políticas para
trás.
(B) A vencedora do melhor concurso de bumbum do
Brasil não deixou suas opiniões políticas atrás.
(C) A vencedora do melhor desfile de bumbum do
Brasil não deixou suas opiniões políticas no
passado.
(D) A vencedora do melhor desfile de bumbum do
Brasil não deixou atrás suas opiniões políticas.
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Questão

After reading this text, mark the correct translation.
O rayon foi a primeira fibra regenerada feita de
polpa de madeira. Ele foi desenvolvido por um
químico francês, George Audemars, em 1855, e
outras melhorias foram feitas em cima dessa
fibra em 1891/92 por químicos ingleses, que
descobriram o processo de polimerização da
viscose.
Disponível em: <http://www.stylourbano.com.br>.
Acesso em: 01 mar. 2018.

(A) Rayon was the first regenerated fiber made of
wood pulp. It was developed by a French
chemistry, George Audemars, in 1855 and other
improvements were done on that fiber in 1891/92
by English chemistries who discovered the
process of polymerization of viscose.
(B) Rayon was the first regenerated fiber made from
wood pulp. It was developed by a French
chemist, George Audemars, in 1855 and other
improvements were made on that fiber in
1891/92 by English chemists who discovered the
process of polymerization of viscose.
(C) Rayon was the first regenerated fiber made of
wood pulp. It was developed by a French
chemist, George Audemars, in 1855 and other
improvements were made on that fiber in
1891/92 by English chemists that discovered the
process of polymerization by viscose.
(D) Rayon was the first regenerated fiber made from
wood pulp. It was developed by a French
chemistry, George Audemars, in 1855 and other
improvements were made on that fiber in
1891/92 by English chemists which discovered
the process of polymerization from viscose.

Questão

24

Choose the option in which the two-word verb was
used INCORRECTLY.
(A) She looked after her father when he was
diagnosed with Parkinson's.
(B) They were given five minutes to figure the puzzle
out.
(C) When he came to he found himself in a hospital
ward.
(D) I really couldn't tell apart the twin sisters.

25

Mark the correct translation for this text.
O colete salva-vidas foi idealizado para ser
utilizado numa situação de emergência ou para
dar segurança permanente numa atividade
aquática esportiva.
Disponível em: <www.marinha.mil.br/salvamarbrasil/
Geral/normas-para-embarcações-de-esporte-e-recreio>.
Acesso em: 22 mar. 2018.

(A) The lifevest has been designed to be used in an
emergency situation or to provide permanent
safety in a water sport activity.
(B) The lifevest jacket has been designed to be used in
an emergency situation or to provide permanent
safety in an aquatic activity sport.
(C) The lifejacket has been designed to be used in an
emergency situation or to provide permanent
security in an aquatic recreational activity.
(D) The lifesaver has been designed to be used in an
emergency or to provide permanent security in
an water recreational activity.

Questão

26

Mark the correct translation for this text.
The Sacramento County district attorney's
office eventually concluded that there wasn't
sufficient evidence to charge Figueroa, who
returned to duty in November.
Disponível em: <https://newrepublic.com/article/
147396/case-jaywalking-laws>.
Acesso em: 22 mar. 2018.

(A) O escritório distrital do promotor público do
município de Sacramento eventualmente
concluiu que não havia provas suficientes para
acusar Figueroa, que voltou às obrigações em
novembro.
(B) A p r o m o t o r i a p ú b l i c a d e S a c r a m e n t o
eventualmente concluiu que não havia provas
suficientes para cobrar Figueroa, que voltou a
pagar suas taxas em novembro.
(C) A promotoria pública do condado de Sacramento
finalmente concluiu que não havia provas
suficientes para acusar Figueroa, que voltou ao
trabalho em novembro.
(D) A defensoria pública de Sacramento finalmente
concluiu que não havia evidências suficientes
para acusar Figueroa, que voltou aos seus direitos
em novembro.
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Questão

Read this text.

Read this sentence.
Governo brasileiro critica ataque ao Supremo
Tribunal de Justiça da Venezuela.
Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/
internacional/noticia/2017-06/>. Acesso em: 24 mar. 2018.

Choose the option which contains the correct phrasal
verb to fill in the translation for the sentence.
Brazilian government _________________ the
attack of the Venezuelan Supreme Court of
Justice.
(A)
(B)
(C)
(D)

comes about
comes around
comes down on
comes out on

Questão

30

28

Analyze sentences I to IV.
I. The boss demanded that she fill ____ the form by
the end of the day.
II. When he heard the noise downstairs, he thought it
was his daughter coming _____.
III. They've already got through _______ the
preparations for the conference.
IV. I was asked to talk ________ my research.
Choose the correct option to fill in the gaps.
(A) I. in II. in III. with IV. on
(B) I. out II. of III. with IV. about
(C) I. of II. In III. with IV. in
(D) I. up II. for III. with IV. about

English As a Global Language
[…] In reflecting on these observations, it is
important to note that there are several ways in
which a language can be official. It may be the sole
official language of a country, or it may share this
status with other languages. And it may have a
semi-official status, being used only in certain
domains, or taking second place to other languages
while still performing certain official roles. Many
countries formally acknowledge a language's
status in their constitution (e.g. India); some make
no special mention of it (e.g. Britain). In certain
countries, the question of whether the special
status should be legally recognized is a source of
considerable controversy – notably, in the USA.
Similarly, there is great variation in the reasons for
choosing a particular language as a favoured
foreign language: they include historical tradition,
political expediency, and the desire for
commercial, cultural or technological contact.
Also, even when chosen, the presence of the
language can vary greatly, depending on the
extent to which a government or foreign-aid
agency is prepared to give adequate financial
support to a language-teaching policy. In a wellsupported environment, resources will be devoted
to helping people have access to the language and
learn it, through the media, libraries, schools, and
institutes of higher education. There will be an
increase in the number and quality of teachers able
to teach the language. Books, tapes, computers,
telecommunication systems and all kinds of
teaching materials will be increasingly available.
In many countries, however, lack of government
support, or a shortage of foreign aid, has hindered
the achievement of language-teaching goals. […]
David Crystal 1997, 2003

Questão

29

Mark the correct conditional sentence.
(A) If they've seen the news, they would have been
well informed.
(B) My neighbors will be really mad if the smoke
from the barbecue reached their house.
(C) If the taxi won't be here in five minutes we would
get a ride.
(D) Were it not for the fact that Linda would be
offended, I wouldn't go to the party.

According to the text, it is correct to affirm that
(A) the yearning for technological contact may be one
of the reasons why a language receives the status
of an official language.
(B) a language is not used officially in a country if
there is no economic support by its government.
(C) one of the reasons for choosing a language as a
favored foreign language is its people's interest in
teaching it.
(D) in India, English was formerly recognized as an
official language.
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Questão

Choose the correct option for the excerpt Many
countries formally acknowledge a language's status in
their constitution, in the passive voice.
(A) A language status was formally acknowledged
by many countries in their constitution.
(B) A language status is formally acknowledge by
many countries in their constitution.
(C) A language status is formally acknowledged by
many countries in their constitution.
(D) A language status has been formally
acknowledged by many countries in their
constitution.

Questão

32

Choose the option which presents the best translation
for the excerpt from this text.
Similarly, there is great variation in the reasons for
choosing a particular language as a favoured foreign
language: they include historical tradition, political
expediency, and the desire for commercial, cultural or
technological contact.
(A) Do mesmo modo, são muitas as razões que levam
ao favorecimento de uma determinada língua
estrangeira: elas incluem tradição histórica,
conveniência política e o desejo por contato
comercial, cultural e tecnológico.
(B) Do mesmo modo, há uma grande diferença nas
razões pelas quais uma língua particular é
escolhida em relação à outra: elas incluem
tradição histórica, oportunidade política, e o
desejo por comercial, cultural e contato
tecnológico.
(C) Semelhantemente, havia grande variação nas
razões para se escolher uma específica língua
como uma língua estrangeira preferida: elas
incluem história da tradição, conveniência
política e vontade de realizar contato comercial,
cultural e tecnológico.
(D) Igualmente, há uma grande variação na razão
para se escolher uma língua específica como
língua estrangeira preferida, elas são: tradição
histórica, expediente político e o desejo de
contato comercial, cultural e tecnológico.

33

Mark the option which is INCORRECT.
(A) Last night I heard two news which really let me
down.
(B) I had no sooner lit the bonfire than it started to
rain.
(C) Among the people invited to the meeting was the
governor.
(D) Little did she talk about the incident between her
and the landlord.

Questão

34

Choose the option in which the sentence is
grammatically correct.
(A) Our neighbors have sold their house by the end of
the year.
(B) She had not visited her sister in the hospital when
she passes away.
(C) The police issued an order that all illegal guns be
handed in immediately.
(D) They were rising hell in the square when the
police force got there.

Questão

35

In many countries, however, lack of government support,
or a shortage of foreign aid, has hindered the achievement of
language-teaching goals.
The connective underlined in the excerpt is replaced
correctly with no alteration of meaning in
(A) Notwithstanding, in many countries, lack of
government support, or a shortage of foreign aid,
has hindered the achievement of languageteaching goals.
(B) Henceforth, in many countries lack of
government support, or a shortage of foreign aid,
has hindered the achievement of languageteaching goals.
(C) Furthermore, in many countries, lack of
government support, or a shortage of foreign aid,
has hindered the achievement of languageteaching goals, also.
(D) Thus, in many countries lack of government
support, or a shortage of foreign aid, has
hindered the achievement of language-teaching
goals.
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Questão

Choose and mark the correct translation for this text.
Além de impulsionar o corte de árvores, a
fabricação do papel está associada à poluição
do meio ambiente, uma vez que o processo
utiliza produtos químicos para branqueamento
das folhas.
Disponível em: <http://www.fragmaq.com.br>.
Acesso em: 12 mar.2018.

(A) Besides boosting tree cutting, papermaking is
associated with pollution the environment,
though the process uses chemicals to bleach the
sheets.
(B) In addition to boosting tree cutting, papermaking
is associated with environmental pollution, since
the process uses chemicals to bleach the sheets.
(C) In addition to boosting tree cutting, papermaking
is associated with environmental pollution, since
the process uses chemicals to bleach the leaves.
(D) M o r e o v e r t h a n b o o s t i n g t r e e c u t t i n g ,
papermaking is associated with environmental
pollution, after all, the process uses chemicals to
bleach the leaves.

Questão

37

Read, translate and mark the correct translation for
this sentence.
So much for my promising career in espionage…
Skyfall movie, 2012.

(A) Lá se vai minha carreira em espionagem...
(B) Investi tanto em minha carreira em espionagem…
(C) Quanto tempo para minha carreira em
espionagem…
(D) Queria tanto minha carreira em espionagem…

Questão

38

39

Read and mark the correct translation for this text.
U.N.: Asia Could Run Out of Fish by 2048
Devastation of the natural world is so severe it
is endangering economies, livelihoods, food
security, access to drinking water and the
general quality of life around the world.
Disponível em: <http://www.newsweek.com/
tech-science>. Acesso em: 24 mar. 2018.

(A) ONU: Ásia pode ficar sem peixe até 2048: A
devastação do mundo natural é tão grave que coloca
em perigo as economias, a sustentabilidade, a
segurança alimentar, o acesso à água potável e a
qualidade de vida geral em todo o mundo.
(B) ONU: Ásia pode ficar sem peixe até 2048: A
devastação do mundo natural é tão grave que coloca
em perigo as economias, os meios de subsistência, a
segurança alimentar, o acesso à água potável e a
qualidade de vida geral em todo o mundo.
(C) ONU: Ásia pode perder a corrida dos peixes até 2048:
A devastação do mundo natural é tão grave que
coloca em extinção as economias, os meios de
subsistência, a segurança alimentar, o acesso à água
potável e a qualidade de vida geral em todo o mundo.
(D) ONU: Os peixes da Ásia podem perder a
concorrência até 2048: A devastação do mundo
natural é tão grave que coloca em perigo as
economias, a moradia, a segurança alimentar, o
acesso à água potável e a qualidade de vida geral em
todo o mundo.

Questão

40

Mark the correct translation for this text.
Comissão da ONU sobre a Situação das Mulheres
entrega plano para garantir os direitos e o
desenvolvimento de mulheres e meninas rurais.
Disponível em: <http://www.onumulheres.org.br/>.
Acesso em: 25 mar. 2018.

Mark the correct translation for this headline.
The teenage gamers earning six figures.
Disponível em: <http://www.bbc.com/future>.
Acesso em: 28 mar. 2018.

(A) Os gamers adolescentes que ganham milhões de
dólares.
(B) Os jogadores de jogos eletrônicos adolescentes
que ganham milhões de dólares.
(C) Os jogadores adolescentes de jogos eletrônicos
que merecem milhares de dólares.
(D) Os gamers adolescentes que ganham milhares de
dólares.

(A) Status of Women UN Commission delivers a
blueprint to enable the rights of rural women and
development of girls.
(B) UN Commission on the Status of Women delivers
a plant to make sure the rights and development
of rural women and girls.
(C) UN Commission on the Status of Women delivers
a blueprint to ensure the rights and development
of rural women and girls.
(D) Commission of UN Status of Women delivers a
plant to ensure the rights and development of
rural women and girls.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA / CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2018

Nível Superior – Tradutor (Inglês) – Prova “B”

Read this text and answer questions 41 to 45.

Questão

Inside the world's quietest room
If you stand in it for long enough, you start to hear
your heartbeat. A ringing in your ears becomes
deafening. When you move, your bones make a
grinding noise. Eventually you lose your balance,
because the absolute lack of reverberation
sabotages your spatial awareness.
In this room at Microsoft's headquarters in
Redmond, Washington, all sound from the outside
world is locked out and any sound produced
inside is stopped cold. It's called an anechoic
chamber, because it creates no echo at all — which
makes the sound of clapping hands downright
eerie.
The background noise in the room is so low that it
approaches the lowest threshold theorized by
mathematicians, the absolute zero of sound — the
next step down is a vacuum, or the absence of
sound.
This is the world's quietest place.
Deafening silence
The room offers a very rare sensorial experience.
As soon as one enters the room, one immediately
feels a strange and unique sensation which is hard
to describe, wrote Hundraj Gopal, a speech and
hearing scientist and the principal designer of
the anechoic chamber at Microsoft, in an email.
Most people find the absence of sound deafening, feel
a sense of fullness in the ears, or some ringing. Very
____ sounds become clearly audible because the
ambient noise is exceptionally low. When you turn
your head, you can hear that motion. You can hear
yourself breathing and it sounds somewhat loud,
he said.
In the real world, Gopal explained, our ears are
constantly subject to some level of sound, so there
is always some air pressure on the ear drums. But
upon entering the anechoic room this constant air
pressure is gone, since there are no sound
reflections from the surrounding walls.
This is a novel experience, he wrote. [...]
Jacopo Prisco, CNN
Disponível em: <https://edition.cnn.com/style/article/
anechoic-chamber-worlds-quietest-room/index.html>.
Acesso em: 29 mar. 2018.

41

According to text, inside the world's quietest room,
(A) a person feels some pressure on his bones and
hears his heartbeat.
(B) a person hears a grinding noise coming from the
lack of reverberation and loses his balance.
(C) when a person claps his hands the sound
becomes a vacuum and eventually he becomes
deaf.
(D) the lack of reverberation makes a person fall
down since he loses his spatial reference.

Questão

42

The words downright eerie (2nd paragraph) have the
same meaning in the context as
(A) inconspicuous clear.
(B) extremely loud.
(C) really frightening.
(D) absolutely daring.

Questão

43

The word that best fits the gap in the second part of
the text – Deafening silence – is
(A) loud.
(B) strong.
(C) clear.
(D) faint.

Questão

44

A word that is NOT a synonym for somewhat,
underlined in the text, is
(A) considerably.
(B) fairly.
(C) lightly.
(D) significally.

Questão

45

Choose the option in which the pair of words from the
text, formed with the suffix ing, represents a verbal
form.
(A) ringing / deafening.
(B) breathing / entering.
(C) grinding / clapping.
(D) deafening / surrounding.
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Questão

46

Questão

Read and mark the correct translation for this text.

Mark the correct translation for this text.
Wanted: Cemetery Superintendent
Now hiring, read the classified ad. Cemetery
superintendent. The ideal candidate must be
able to supervise in a fast-paced environment.
Disponível em: <https://www.rd.com/joke/
wanted-cemetery-superintendent/>.
Acesso em: 26 mar. 2018.

(A) Procurado: Superintendente do Cemitério: “Agora
contratando”, leu o anúncio. “Superintendente do
cemitério. O candidato ideal deve ser capaz de
supervisionar em um ambiente pacífico. ”
(B) Procura-se: Supervisor de Cemitério: “Agora
contratando”, lê-se no anúncio. “Supervisor de
cemitério. O candidato ideal deve ser capaz de
supervisionar um ambiente pacífico. ”
(C) Precisa-se: Supervisor de Cemitério: “Estamos
contratando”, lia-se no anúncio. “Supervisor de
cemitério. O candidato ideal deve ser capaz de
supervisionar um ambiente acelerado. ”
(D) Procurado: Supervisor de Cemitério: “Contrato
imediato”, lê-se no anúncio. “Supervisor de
cemitério. O candidato ideal deve ser capaz de
supervisionar um ambiente acelerado.”

Questão

48

47

Read and mark the correct translation for this text.
Foreign Policy on Human Rights
Brazil’s foreign policy on human rights
presents a country open to the world,
willing to cooperate and discuss its own
strengths and weaknesses.
(A) Política externa para direitos humanos: No Brasil,
a política brasileira externa para direitos humanos
apresenta um país aberto ao mundo, que irá
cooperar e debater seus pontos fortes e fracos.
(B) Política externa para direitos humanos: A política
externa brasileira para direitos humanos
apresenta um país aberto ao mundo, disposto a
cooperar e a debater seus pontos fortes e fracos.
(C) Política externa para direitos humanos: A política
externa para direitos humanos brasileiros
apresentam um país aberto ao mundo, que anseia
por cooperar e debater seus pontos fortes e fracos.
(D) Política externa para direitos humanos: A política
externa para direitos humanos brasileiros mostra
um país aberto ao mundo, disposta à cooperação
e ao debate de seus pontos fortes e fracos.

Conheça o nosso atendimento e saiba
quando é a melhor hora para viajar:
Gestantes e lactantes têm direito a
atendimento preferencial. Por isso, se
você estiver nestas condições, solicite o
serviço especial no balcão da GOL no
aeroporto.
Disponível em: <https://www.voegol.com.br>.
Acesso em: 25 mar. 2018.

(A) Learn over the services we provide and when is
the best time for travel: Expectant and breastfed
mothers are entitled to preferential service.
Therefore, if you are an expectant mother, please
request preferencial service at a GOL balcony at
the airport.
(B) Learn about the services we provide and when is
the best time for travel: Expectant and breastfed
mothers are entitled to priority service.
Therefore, if you are in this situation, please
request priority service at a GOL counter on the
airport.
(C) Learn over the services we attend and when is the
best time to travel: Expectant and breastfeeding
mothers are entitled to preferential service.
Indeed, if you are in this situation, please request
preferential service at a GOL balcony at the
airport.
(D) Learn about the services we provide and when is
the best time to travel: Expectant and nursing
mothers are entitled to priority service.
Therefore, if you are an expectant mother, please
request priority service at a GOL counter at the
airport.
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Read this text and answer questions 49 and 50.

Questão

Woman Becomes First South African
Imprisoned for Racist Speech
LONDON – If Vicki Momberg had only unleashed
a high-volume tirade at the South African police
officers, video of it would have been of mere
passing interest. But her repeated use of a racial
slur unfamiliar to most Americans, but explosive
in South Africa – made her notorious, and led to
demands to make her an example.
On Wednesday, Ms. Momberg, a white woman,
became the first person in South Africa to be sent to
prison for using racist language against someone,
according to prosecutors and legal experts.
Specifically, she hurled the term kaffir, considered
the most offensive racial slur in South Africa so
radioactive socially that it is often referred to as the
k-word.
The 2016 viral video of her outburst at police
officers who responded to her report of thieves
breaking into her car set off a national furor, and
made Ms. Momberg a symbol of the racism that
persists a generation after the collapse of
apartheid.
Partly because of that video, viewed repeatedly on
social media and news sites, the parliament may
take up a bill that would make prosecution for hate
speech more common.
In a Johannesburg courtroom on Wednesday,
Magistrate Pravina Raghoonandan sentenced Ms.
Momberg to three years in prison, with one year
suspended. Local media reported that Ms.
Momberg, once a well-off real estate agent, cried as
the sentence was read. The judge refused to allow
Ms. Momberg to remain free on bail pending an
appeal, and officers led her away from the
courtroom.
Her lawyer, Kevin Lawlor, declined to comment.
The decision was met mostly with celebration on
social media, in a majority-black country where
profound inequality coexists with memories of an
apartheid system that institutionalized racial
separation and oppression. [...]

49

According to text it is right to affirm that Ms.
Momberg
(A) became a symbol of the fight against racism after
the collapse of apartheid.
(B) will not be able to wait for her appeal out of prison
and has to start doing her time in jail
immediately.
(C) was a white South African woman who became
the first person to be sent to prison for using racist
language against cops.
(D) is a well-off real estate agent who will spend three
years in prison for racism.

Questão

50

Choose the option in which the word notorious
presents a different meaning from the one used in the
text.
(A) Two British militants believed to have belonged
to an Islamic State group cell notorious for
beheading hostages in Syria said Friday that their
home country's revoking of their citizenship
denies them the possibility of a fair trial.
(B) The Kiboko Squad, notorious for their use of
sticks to disperse protesters, are allegedly an
offshoot of the Crime Preventers.
(C) A museum is opening in the Venetian hometown
of Giacomo Casanova, the 18th-century
adventurer and bon vivant, in hopes of educating
visitors about more than just his notorious
womanising.
(D) James Mellaart, who died in 2012, became one of
Britain's most notorious archaeologists after he
discovered a succession of important Bronze Age
sites in Turkey.

Richard Pérez-Peña, Mar. 28, 2018
Disponível em: <https://www.nytimes.com/2018/
03/28/world/europe/south-africa-racist-speech>.
Acesso em: 31 mar. 2018.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA / CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2018

Nível Superior – Tradutor (Inglês) – Prova “B”

Anote no quadro abaixo suas respostas e destaque esta folha do
Caderno de Questões. Esta folha é sua!
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

Q18

Q19

Q20

Q21

Q22

Q23

Q24

Q25

Q26

Q27

Q28

Q29

Q30

Q31

Q32

Q33

Q34

Q35

Q36

Q37

Q38

Q39

Q40

Q41

Q42

Q43

Q44

Q45

Q46

Q47

Q48

Q49

Q50

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA / CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 01/2018

