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4 - Utilize a Folha de Respostas recebida no 
início da prova para registrar as respostas das 
questões deste caderno.

5 - Após autorizado, abra este Caderno de Provas 
e verifique se ele está completo.

 • Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu Caderno de Provas.

6 - Caso haja algum problema no computador em 
que você fará a prova, chame a atenção do 
aplicador, levantando o braço. Ele, então, irá 
até você.

7 - Terminada a prova e preenchida a Folha de 
Respostas, chame a atenção do Aplicador, 
levantando o braço. Ele, então, irá até você 
para recolher sua FolhA de ResPostAs. 
Você deverá levar este Caderno de Provas 
consigo.

Assista ao vídeo que está sendo apresentado na 
tela do computador em que você fará a prova. Ele 
contém as instruções que você deve seguir durante 
a realização da prova e também a tradução da capa 
deste Caderno de Provas.

Assim que o Caderno de Provas for disponibilizado 
para você, leia as instruções da capa do Caderno 
de Provas, que também estão no vídeo.

Leia atentamente as instruções que se 
seguem.

1 - este Caderno de Provas contém 30 (trinta) 
questões, que ocupam um total de 22 (vinte 
e duas) páginas, numeradas de 3 a 24. Cada 
questão apresenta 4 (quatro) alternativas de 
resposta, dispostas da letra A à letra D. Você 
deverá assinalar apenas uma alternativa.

2 - A Prova em Libras é constituída de 20 (vinte) 
questões formuladas somente em Libras.

 • A Prova em Libras vale um total de 40 
(quarenta) pontos, sendo 2 (dois) pontos por 
questão.

 • Você será responsável por controlar a exibição 
das questões, podendo, a seu critério definir a 
ordem em que você realizará às questões.

 • Você poderá assistir a cada questão quantas 
vezes julgar necessário, respeitando o limite de 
tempo de duração total das provas.

3 - A Prova de Língua Portuguesa como Segunda 
língua é constituída de 10 (dez) questões, 
formuladas somente em língua portuguesa.

 • A Prova de Língua Portuguesa como Segunda 
Língua vale um total de 10 (dez) pontos, sendo 
1 (um) ponto por questão.

ATENÇÃO: os Aplicadores NÃO estão 
autorizados a dar quaisquer explicações sobre 
questões de provas. NÃO INSISTA, pois, em 
pedir-lhes ajuda.

Duração total desta prova: 
TRÊS hORAS.

ATENÇÃO: Terminada a prova, recolha seus objetos, 
deixe a sala e, em seguida, o prédio. A partir do 
momento em que sair da sala e até estar fora do 
prédio, continuam válidas as proibições ao uso de 
aparelhos eletrônicos e celulares, bem como não lhe 
é mais permitido o uso dos sanitários.
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- Use somente caneta esferográfica preta ou azul para marcar sua resposta.
.
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PROVA EM LIBRAS

QUESTÃO 01

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 02

A)

B)

C)

D)

QUESTÃO 03

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 04

A)

B)

C)

D)

QUESTÃO 05

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 06

Instituto Nacional de educação de surdos-INes
Fonte: <https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/437128>.

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 07

Fonte: <https://deaf-art.org/wp-content/uploads/2018/07/oralistchildabuseMED-Nancy-Rourke.jpg>

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 08

A)

B)

C)

D)

QUESTÃO 09

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 10

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 11

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 12

A)

B)

C)

D)

QUESTÃO 13

Fonte: https://alunosonline.uol.com.br/quimica/eletrolise-ignea-do-cloreto-de-sodio.html

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 14

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 15

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 16

A)  

B)  

C) 

D)  
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QUESTÃO 17

60% = custos

10% = lucro

30% = impostos

aumento de 10% no custo• 

redução de 20% dos impostos• 

redução do lucro pela metade• 

A) redução de 5%

B) redução de 19%

C) redução de 10%

D) redução de 11%



16 PROVA EM LIBRAS

Processo Seletivo
UFMG - 2020

cursos com
habilidades
específicas

GRADUAÇÃO

QUESTÃO 18

A)

B)

C)

D)

QUESTÃO 19

A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 20

Independência ou Morte, de Pedro Américo (1888)

Proclamação da Independência, de François René-Moreaux (1844)

A)

B)

C)

D)
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA

INSTRUÇÃO: Leia o Texto 1 para responder as questões de 21 a 23.

TEXTO 1

Refugiado sírio doa marmitas para idosos em quarentena
Yuri Ferreira

A crise do coronavírus está trazendo uma nova dinâmica para toda a sociedade. Com a 
possibilidade de uma crise econômica, o crescimento do desemprego e a dificuldade de acesso à 
alimentação, é muito importante criar redes de proteção para as populações mais fragilizadas. E as 
pessoas que já passaram por situações parecidas sabem a importância que uma ajuda simples pode 
ter na vida de uma pessoa.

Segundo o jornalista Artur Rodrigues, da Folha de São Paulo, a demanda por alimentação 
tem aumentado muito nas últimas semanas. E um refugiado sírio, chamado Talal Al-Tinawi, tem 
trabalhado duro para mudar essa realidade na capital paulista.

De acordo com uma reportagem do site Metrópoles, Talal era engenheiro na Síria, país que vem 
sofrendo com uma guerra civil há anos. Ele se mudou para o Brasil e resolveu abrir um restaurante de 
comida árabe, trazendo os sabores de sua terra natal para o nosso país. Porém, ele resolveu suspender 
as atividades de seu restaurante para doar marmitas para pessoas da terceira idade.

Talal e sua esposa Ghazal estão trabalhando para alimentar idosos durante a quarentena causada pela covid-19

“Durante a guerra, por causa das bombas, a gente tinha de ficar em casa. Sei como esse tipo de 
situação é difícil para os idosos: eles necessitam de alimentação e de cuidados. Por isso, começamos 
a trabalhar com eles, porque são as pessoas que mais precisam nesse momento.”, contou Talal ao 
site Metrópoles. 

Ele e sua esposa, Ghazal Baranbo, mesclaram a produção tradicional de comida árabe com a 
comida brasileira. 

“Quando cheguei, os brasileiros me ajudaram muito, e quero fazer algo em troca para agradecer 
este povo que me acolheu”. Até agora, o imigrante já fez mais de 300 marmitas e está pedindo ajuda 
financeira para produzir mais. Para os idosos, não há nenhum custo, basta apenas retirar o prato, que 
pode ser entregue congelado ou feito na hora. 

Adaptado de: FeRReIRA, Yuri. Refugiado sírio doa marmitas para idosos em quarentena. Hypeness. Disponível em: 
https://www.hypeness.com.br/2020/04/refugiado-sirio-doa-marmitas-para-idosos-em-quarentena/. Acesso em: 21 abr. 2020.
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QUESTÃO 21

Talal escolheu doar marmitas para as pessoas idosas, porque essas pessoas:

A) ajudaram Talal quando ele chegou ao Brasil.

B) gostam da comida árabe mesclada com a brasileira.

D) não conseguem sair de casa devido a problemas de saúde.

D) enfrentam muitas dificuldades e precisam de cuidados e alimentação.

QUESTÃO 22

O objetivo principal do texto é:

A) divulgar o trabalho realizado pelo sírio com a doação de marmitas.

B) mostrar que os idosos estão com dificuldades de conseguir alimentos.

C) apresentar a realidade dos refugiados que precisam se mudar para o Brasil.

D) comparar o sofrimento das pessoas durante a pandemia e o sofrimento durante uma guerra.

QUESTÃO 23

Marque a alternativa em que a expressão em negrito foi explicada conforme o texto.

A) “Por isso, começamos a trabalhar com eles [...]” [4º parágrafo]

 - O pronome “eles” se refere aos refugiados.

B) “[...] são as pessoas que mais precisam nesse momento”. [4º parágrafo]

 - A expressão “nesse momento” se refere ao momento de crise. 

C) “[...] trazendo novos sabores de sua terra natal para o nosso país.” [3º parágrafo] 

 - A expressão “sua terra natal” se refere ao Brasil.

D) “[...] quero fazer algo em troca para agradecer este povo que me acolheu.” [6º parágrafo]

 - A expressão “este povo” se refere ao povo sírio.
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INSTRUÇÃO: Leia o Texto 2 para responder as questões 24 e 25.

TEXTO 2
A charge abaixo traz o tema do distanciamento social durante a pandemia da covid-19.

Fonte: SPADOTTO, Erasmo. [sem título]. Portal Piracicaba Hoje. 
Disponível em: https://portalpiracicabahoje.com.br/charge/charge-erasmo-
spadotto-coronavirus-morador-de-rua/. Acesso em: 21 abr. 2020.

QUESTÃO 24

O Texto 2 mostra:

A) um homem que não tem casa pedindo ajuda para se proteger.

B) dois homens discutindo, porque um deles não quer voltar para casa. 

C) um profissional advertindo um homem de que ele precisa ficar em casa.

D) um profissional preocupado com um homem, porque esse homem não tem casa.

QUESTÃO 25

O Texto 2 traz uma crítica a um problema social do Brasil, porque mostra que:

A) muitas pessoas ainda não receberam o auxílio financeiro do governo.

B) as pessoas mais pobres têm muito mais dificuldades para se proteger.

C) alguns brasileiros não querem obedecer à orientação de distanciamento social. 

D) o governo do Brasil não fez investimentos para melhorar o atendimento nos hospitais.
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INSTRUÇÃO: Leia o Texto 3 para responder as questões 26 e 27.

TEXTO 3

Veja, na tirinha abaixo, como dois surdos fazem o pedido numa lanchonete.

Traduzido e adaptado de: DAIGLE, Matt & DAIGLE, Kay. That Deaf Guy – Comics. Disponível em: http://www.thatdeafguy.
com/?p=728. Acesso em: 10 abr. 2020.

QUESTÃO 26

Os rapazes falaram que tinha algo acessível para os surdos na lanchonete. Marque a opção que explica 
o que era acessível.

A) O atendente também era surdo e sabia sinais.

B) Os surdos podiam fazer os pedidos na máquina.

C) O atendente ouvinte sabia se comunicar com gestos.

D) Os surdos podiam apontar para as placas com os lanches e os preços.

QUESTÃO 27

Os rapazes não usaram a máquina de fazer pedidos e tentaram se comunicar com o atendente, porque:

A)  a máquina de fazer pedidos estragou.

B) uma pessoa espirrou na máquina e contaminou a tela.

C) os rapazes não sabiam como usar a máquina de pedidos.

D) os rapazes precisavam explicar para o atendente que eles queriam o combo 3.
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INSTRUÇÃO: Leia o Texto 4 para responder a questão 28.

TEXTO 4
O texto abaixo foi retirado do site do Envolverde/ Carta Capital e é uma charge que traz uma crítica ao 
desmatamento no Brasil.

Jota [cartunista]. Agência Envolverde Jornalismo, nov 2017. Disponível em: https://envolverde.cartacapital.com.br/
acao-de-companhias-contra-o-desmatamento-e-fator-de-protecao-ao-lucro/. Acesso em: 28 abr. 2020.

QUESTÃO 28

A charge critica:

A) a falta de fiscalização do desmatamento nas florestas do Brasil.

B) os problemas sofridos pelas pessoas que trabalham nas florestas.

C) o enorme crescimento do desmatamento em várias regiões do Brasil.

D) a falta de consciência da relação entre desmatamento e mudanças do clima.
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INSTRUÇÃO: Leia o Texto 5 para responder as questões 29 e 30.

TEXTO 5

O texto abaixo foi retirado do site da ONG Greenpeace e faz parte da campanha “Salve a Amazônia”.

Salve a Amazônia

O que está acontecendo com a Amazônia?

A maior floresta tropical do mundo, que tem a maior biodiversidade do planeta, está em perigo. 
Sem a Amazônia, não conseguiremos vencer a luta para combater as mudanças do clima. Somente nos 
últimos meses, mais de 1 bilhão de árvores tombaram na Amazônia. A atividade agropecuária avança 
a cada dia sobre a floresta. Os rios estão sendo ameaçados pela construção de hidrelétricas. Garimpo, 
invasões e roubo de madeira continuam destruindo terras indígenas e unidades de conservação. Áreas 
da floresta estão sendo vendidas para empresas explorarem petróleo e gás natural.

No período de agosto de 2018 a julho de 2019, o desmatamento da Amazônia cresceu 30%, o 
equivalente a 1,4 milhões de campos de futebol, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE). E esta é uma triste realidade que não podemos mais permitir. Salvar a Amazônia 
é salvar o planeta. Juntos, vamos conquistar o Desmatamento Zero, a solução viável, rápida e barata 
para combater as mudanças climáticas.

O que o Greenpeace está pedindo ao governo brasileiro?

Precisamos de sua ajuda para exigir do governo a adoção do Desmatamento Zero como 
política ambiental urgente e prioritária no Brasil. O governo brasileiro precisa assumir 
a responsabilidade de parar o desmatamento na Amazônia. Não há tempo a perder! 
O fim do desmatamento no Brasil é possível e necessário para o futuro do país. Por isso, precisamos 
atuar em rede como estratégia para apoiar a luta de povos indígenas e comunidades tradicionais pela 
conservação das florestas e de seus territórios tradicionais.

Adaptado de: Greenpeace. Salve a Amazônia. Disponível em: https://doe.greenpeace.org.br/salve-a-amazonia/
p?utm_source=bing&utm_term=amazonia-desmatamento&utm_campaign=[LM]%20Principal%203.0&utm_
medium=ppc. Acesso em Acesso em: 28 abr. 2020.
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QUESTÃO 29

Segundo o texto, a Amazônia está em perigo, porque:

A) o desmatamento está crescendo muito nos últimos meses.

B) os rios estão poluídos devido à contaminação com petróleo.

C) foram construídos 1,4 milhões de campos de futebol na região.

D) não é possível vencer a luta contra as mudanças do clima no mundo.

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa CORRETA a respeito da campanha “Salve a Amazônia”.

A) A campanha é voltada somente para a proteção dos povos indígenas e povos tradicionais.

B) A campanha visa principalmente explicar às pessoas os problemas atuais da Amazônia.

C) Nesta campanha, a ONG pede o apoio das pessoas para exigir do governo uma política ambiental para 
acabar com o desmatamento.

D) Nesta campanha, a ONG pede às pessoas ajuda para conseguir plantar árvores e recuperar as florestas 
que já foram desmatadas.



EM BRANCO



Questões desta prova podem ser reproduzidas
 para uso pedagógico, sem fins lucrativos, desde que  

seja mencionada a fonte: Processo Seletivo UFMG 2020.
Reproduções de outra natureza devem ser autorizadas  
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