
Universidade Federal de Goiás
Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia

Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Otimização

Processo Seletivo Edital 002-2017 - Turma 2018/1
Avaliação de Suficiência em Ĺıngua Inglesa

INSTRUÇÕES:

• Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre os can-
didatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. Exceto um dicionário Impresso.
Relógios e aparelhos eletrônicos em geral deverão ser desligados. O não cumprimento
dessas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Exame.

• Aguarde o Aplicador da Prova autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a
autorização, confira a paginação antes de iniciar a Prova.

• Este Caderno de Prova contém 10 (dez) questões objetivas, cada qual com apenas 1
(uma) alternativa correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo
correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão.

• No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, as rasuras e o preenchimento além dos limites do retângulo des-
tinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de
preenchimento.

• Não serão permitidas perguntas ao Aplicador da Prova sobre as questões da Prova.

• A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já inclúıdo o tempo para o preenchi-
mento do Cartão-Resposta.

• O tempo mı́nimo para ausentar-se definitivamente da sala é de 30 (trinta) minutos.

• Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador da Prova.

• Aguarde autorização para devolver o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devida-
mente assinados.

CARTÃO-RESPOSTA:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D

Total:

Número da Inscrição: 001/18

Ass.: Nelson Dias da Costa Júnior
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Avaliação de Suficiência em Ĺıngua Inglesa

INSTRUÇÕES:

• Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre os can-
didatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. Exceto um dicionário Impresso.
Relógios e aparelhos eletrônicos em geral deverão ser desligados. O não cumprimento
dessas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Exame.

• Aguarde o Aplicador da Prova autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a
autorização, confira a paginação antes de iniciar a Prova.

• Este Caderno de Prova contém 10 (dez) questões objetivas, cada qual com apenas 1
(uma) alternativa correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo
correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão.

• No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, as rasuras e o preenchimento além dos limites do retângulo des-
tinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de
preenchimento.

• Não serão permitidas perguntas ao Aplicador da Prova sobre as questões da Prova.

• A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já inclúıdo o tempo para o preenchi-
mento do Cartão-Resposta.

• O tempo mı́nimo para ausentar-se definitivamente da sala é de 30 (trinta) minutos.

• Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador da Prova.

• Aguarde autorização para devolver o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devida-
mente assinados.

CARTÃO-RESPOSTA:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D

Total:

Número da Inscrição: 002/18

Ass.: Marcelo Victor Mesquita Pires
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INSTRUÇÕES:

• Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre os can-
didatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. Exceto um dicionário Impresso.
Relógios e aparelhos eletrônicos em geral deverão ser desligados. O não cumprimento
dessas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Exame.

• Aguarde o Aplicador da Prova autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a
autorização, confira a paginação antes de iniciar a Prova.

• Este Caderno de Prova contém 10 (dez) questões objetivas, cada qual com apenas 1
(uma) alternativa correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo
correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão.

• No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, as rasuras e o preenchimento além dos limites do retângulo des-
tinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de
preenchimento.

• Não serão permitidas perguntas ao Aplicador da Prova sobre as questões da Prova.

• A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já inclúıdo o tempo para o preenchi-
mento do Cartão-Resposta.

• O tempo mı́nimo para ausentar-se definitivamente da sala é de 30 (trinta) minutos.

• Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador da Prova.

• Aguarde autorização para devolver o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devida-
mente assinados.

CARTÃO-RESPOSTA:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D

Total:

Número da Inscrição: 003/18

Ass.: Leonardo Damas Guimarães
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INSTRUÇÕES:

• Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre os can-
didatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. Exceto um dicionário Impresso.
Relógios e aparelhos eletrônicos em geral deverão ser desligados. O não cumprimento
dessas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Exame.

• Aguarde o Aplicador da Prova autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a
autorização, confira a paginação antes de iniciar a Prova.

• Este Caderno de Prova contém 10 (dez) questões objetivas, cada qual com apenas 1
(uma) alternativa correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo
correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão.

• No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, as rasuras e o preenchimento além dos limites do retângulo des-
tinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de
preenchimento.

• Não serão permitidas perguntas ao Aplicador da Prova sobre as questões da Prova.

• A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já inclúıdo o tempo para o preenchi-
mento do Cartão-Resposta.

• O tempo mı́nimo para ausentar-se definitivamente da sala é de 30 (trinta) minutos.

• Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador da Prova.

• Aguarde autorização para devolver o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devida-
mente assinados.

CARTÃO-RESPOSTA:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D

Total:

Número da Inscrição: 004/18

Ass.: Rubens Ney Gomes Júnior
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INSTRUÇÕES:

• Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre os can-
didatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. Exceto um dicionário Impresso.
Relógios e aparelhos eletrônicos em geral deverão ser desligados. O não cumprimento
dessas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Exame.

• Aguarde o Aplicador da Prova autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a
autorização, confira a paginação antes de iniciar a Prova.

• Este Caderno de Prova contém 10 (dez) questões objetivas, cada qual com apenas 1
(uma) alternativa correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo
correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão.

• No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, as rasuras e o preenchimento além dos limites do retângulo des-
tinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de
preenchimento.

• Não serão permitidas perguntas ao Aplicador da Prova sobre as questões da Prova.

• A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já inclúıdo o tempo para o preenchi-
mento do Cartão-Resposta.

• O tempo mı́nimo para ausentar-se definitivamente da sala é de 30 (trinta) minutos.

• Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador da Prova.

• Aguarde autorização para devolver o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devida-
mente assinados.

CARTÃO-RESPOSTA:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D

Total:

Número da Inscrição: 005/18

Ass.: Brenda Pedroso Machado
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INSTRUÇÕES:

• Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre os can-
didatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. Exceto um dicionário Impresso.
Relógios e aparelhos eletrônicos em geral deverão ser desligados. O não cumprimento
dessas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Exame.

• Aguarde o Aplicador da Prova autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a
autorização, confira a paginação antes de iniciar a Prova.

• Este Caderno de Prova contém 10 (dez) questões objetivas, cada qual com apenas 1
(uma) alternativa correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo
correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão.

• No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, as rasuras e o preenchimento além dos limites do retângulo des-
tinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de
preenchimento.

• Não serão permitidas perguntas ao Aplicador da Prova sobre as questões da Prova.

• A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já inclúıdo o tempo para o preenchi-
mento do Cartão-Resposta.

• O tempo mı́nimo para ausentar-se definitivamente da sala é de 30 (trinta) minutos.

• Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador da Prova.

• Aguarde autorização para devolver o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devida-
mente assinados.

CARTÃO-RESPOSTA:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D

Total:

Número da Inscrição: 006/18

Ass.: Raniere Moisés da Cruz Fonseca



Universidade Federal de Goiás
Unidade Acadêmica Especial de Matemática e Tecnologia
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INSTRUÇÕES:

• Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre os can-
didatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. Exceto um dicionário Impresso.
Relógios e aparelhos eletrônicos em geral deverão ser desligados. O não cumprimento
dessas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Exame.

• Aguarde o Aplicador da Prova autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a
autorização, confira a paginação antes de iniciar a Prova.

• Este Caderno de Prova contém 10 (dez) questões objetivas, cada qual com apenas 1
(uma) alternativa correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo
correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão.

• No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, as rasuras e o preenchimento além dos limites do retângulo des-
tinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de
preenchimento.

• Não serão permitidas perguntas ao Aplicador da Prova sobre as questões da Prova.

• A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já inclúıdo o tempo para o preenchi-
mento do Cartão-Resposta.

• O tempo mı́nimo para ausentar-se definitivamente da sala é de 30 (trinta) minutos.

• Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador da Prova.

• Aguarde autorização para devolver o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devida-
mente assinados.

CARTÃO-RESPOSTA:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D

Total:

Número da Inscrição: 007/18

Ass.: Rúbia Cristina da Silva
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INSTRUÇÕES:

• Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre os can-
didatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. Exceto um dicionário Impresso.
Relógios e aparelhos eletrônicos em geral deverão ser desligados. O não cumprimento
dessas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Exame.

• Aguarde o Aplicador da Prova autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a
autorização, confira a paginação antes de iniciar a Prova.

• Este Caderno de Prova contém 10 (dez) questões objetivas, cada qual com apenas 1
(uma) alternativa correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo
correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão.

• No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, as rasuras e o preenchimento além dos limites do retângulo des-
tinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de
preenchimento.

• Não serão permitidas perguntas ao Aplicador da Prova sobre as questões da Prova.

• A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já inclúıdo o tempo para o preenchi-
mento do Cartão-Resposta.

• O tempo mı́nimo para ausentar-se definitivamente da sala é de 30 (trinta) minutos.

• Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador da Prova.

• Aguarde autorização para devolver o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devida-
mente assinados.

CARTÃO-RESPOSTA:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D

Total:

Número da Inscrição: 008/18

Ass.: Clewerton Andrey Bagnhuk
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INSTRUÇÕES:

• Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre os can-
didatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. Exceto um dicionário Impresso.
Relógios e aparelhos eletrônicos em geral deverão ser desligados. O não cumprimento
dessas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Exame.

• Aguarde o Aplicador da Prova autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a
autorização, confira a paginação antes de iniciar a Prova.

• Este Caderno de Prova contém 10 (dez) questões objetivas, cada qual com apenas 1
(uma) alternativa correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo
correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão.

• No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, as rasuras e o preenchimento além dos limites do retângulo des-
tinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de
preenchimento.

• Não serão permitidas perguntas ao Aplicador da Prova sobre as questões da Prova.

• A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já inclúıdo o tempo para o preenchi-
mento do Cartão-Resposta.

• O tempo mı́nimo para ausentar-se definitivamente da sala é de 30 (trinta) minutos.

• Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador da Prova.

• Aguarde autorização para devolver o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devida-
mente assinados.

CARTÃO-RESPOSTA:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D

Total:

Número da Inscrição: 009/18

Ass.: Luis Vinicius Costa Silva
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INSTRUÇÕES:

• Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre os can-
didatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. Exceto um dicionário Impresso.
Relógios e aparelhos eletrônicos em geral deverão ser desligados. O não cumprimento
dessas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Exame.

• Aguarde o Aplicador da Prova autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a
autorização, confira a paginação antes de iniciar a Prova.

• Este Caderno de Prova contém 10 (dez) questões objetivas, cada qual com apenas 1
(uma) alternativa correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo
correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão.

• No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, as rasuras e o preenchimento além dos limites do retângulo des-
tinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de
preenchimento.

• Não serão permitidas perguntas ao Aplicador da Prova sobre as questões da Prova.

• A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já inclúıdo o tempo para o preenchi-
mento do Cartão-Resposta.

• O tempo mı́nimo para ausentar-se definitivamente da sala é de 30 (trinta) minutos.

• Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador da Prova.

• Aguarde autorização para devolver o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devida-
mente assinados.

CARTÃO-RESPOSTA:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D

Total:

Número da Inscrição: 010/18

Ass.: Erivan de Paula Santos Neto
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INSTRUÇÕES:

• Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre os can-
didatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. Exceto um dicionário Impresso.
Relógios e aparelhos eletrônicos em geral deverão ser desligados. O não cumprimento
dessas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Exame.

• Aguarde o Aplicador da Prova autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a
autorização, confira a paginação antes de iniciar a Prova.

• Este Caderno de Prova contém 10 (dez) questões objetivas, cada qual com apenas 1
(uma) alternativa correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo
correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão.

• No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, as rasuras e o preenchimento além dos limites do retângulo des-
tinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de
preenchimento.

• Não serão permitidas perguntas ao Aplicador da Prova sobre as questões da Prova.

• A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já inclúıdo o tempo para o preenchi-
mento do Cartão-Resposta.

• O tempo mı́nimo para ausentar-se definitivamente da sala é de 30 (trinta) minutos.

• Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador da Prova.

• Aguarde autorização para devolver o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devida-
mente assinados.

CARTÃO-RESPOSTA:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D

Total:

Número da Inscrição: 011/18

Ass.: Robson Medrado de Oliveira
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INSTRUÇÕES:

• Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre os can-
didatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. Exceto um dicionário Impresso.
Relógios e aparelhos eletrônicos em geral deverão ser desligados. O não cumprimento
dessas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Exame.

• Aguarde o Aplicador da Prova autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a
autorização, confira a paginação antes de iniciar a Prova.

• Este Caderno de Prova contém 10 (dez) questões objetivas, cada qual com apenas 1
(uma) alternativa correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo
correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão.

• No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, as rasuras e o preenchimento além dos limites do retângulo des-
tinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de
preenchimento.

• Não serão permitidas perguntas ao Aplicador da Prova sobre as questões da Prova.

• A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já inclúıdo o tempo para o preenchi-
mento do Cartão-Resposta.

• O tempo mı́nimo para ausentar-se definitivamente da sala é de 30 (trinta) minutos.

• Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador da Prova.

• Aguarde autorização para devolver o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devida-
mente assinados.

CARTÃO-RESPOSTA:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D

Total:

Número da Inscrição: 012/18

Ass.: Marcus Felipe de Jesus Santana Sousa
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Avaliação de Suficiência em Ĺıngua Inglesa

INSTRUÇÕES:

• Não serão permitidos empréstimos de materiais, consultas e comunicação entre os can-
didatos, tampouco o uso de livros e apontamentos. Exceto um dicionário Impresso.
Relógios e aparelhos eletrônicos em geral deverão ser desligados. O não cumprimento
dessas exigências ocasionará a exclusão do candidato deste Exame.

• Aguarde o Aplicador da Prova autorizar a abertura do Caderno de Prova. Após a
autorização, confira a paginação antes de iniciar a Prova.

• Este Caderno de Prova contém 10 (dez) questões objetivas, cada qual com apenas 1
(uma) alternativa correta. No Cartão-Resposta, preencha, com tinta preta, o retângulo
correspondente à alternativa que julgar correta para cada questão.

• No Cartão-Resposta, anulam a questão: a marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, as rasuras e o preenchimento além dos limites do retângulo des-
tinado para cada marcação. Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de
preenchimento.

• Não serão permitidas perguntas ao Aplicador da Prova sobre as questões da Prova.

• A duração desta prova será de 4 (quatro) horas, já inclúıdo o tempo para o preenchi-
mento do Cartão-Resposta.

• O tempo mı́nimo para ausentar-se definitivamente da sala é de 30 (trinta) minutos.

• Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador da Prova.

• Aguarde autorização para devolver o Caderno de Prova e o Cartão-Resposta, devida-
mente assinados.

CARTÃO-RESPOSTA:
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

A A A A A A A A A A
B B B B B B B B B B
C C C C C C C C C C
D D D D D D D D D D

Total:

Número da Inscrição: 0

Ass.: GABARITO
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Caderno de Prova

TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 e 2.
The Great A.I. Awakening

H ow Google used artificial intelligence to transform Google Translate, one of its more popular services.

Translate made its debut in 2006 and since then has become one of Google’s most reliable and popular
assets; it serves more than 500 million monthly users in need of 140 billion words per day in a different
language. It exists not only as its own standalone app but also as an integrated feature within Gmail,
Chrome and many other Google offerings, where we take it as a pushbutton given — a frictionless, natural
part of our digital commerce. It was only with the refugee crisis, Sundar Pichai, chief executive of Google,
explained during a lecture, that the company came to reckon with Translate’s geopolitical importance: On
the screen behind him appeared a graph whose steep curve indicated a recent fivefold increase in translations
between Arabic and German. The team had been steadily adding new languages and features, but gains in
quality over the last four years had slowed considerably.

Until today. As of the previous weekend, Translate had been converted to an Artificial Intelligence (A.I.)
based system for much of its traffic, not just in the United States but in Europe and Asia as well: The rollout
included translations between English and Spanish, French, Portuguese, German, Chinese, Japanese, Korean
and Turkish. The rest of Translate’s hundred odd languages were to come, with the aim of eight per month,
by the end of next year. The new incarnation, to the pleasant surprise of Google’s own engineers, had been
completed in only nine months. The A.I. system had demonstrated overnight improvements roughly equal
to the total gains the old one had accrued over its entire lifetime.

Gideon Lewis Kraus, December 14, 2016. www.nytimes.com. Adaptado.

1. Segundo o texto, sobre o Google Translate, é correto afirmar:

A. Os executivos da Google deveriam investir num sistema que garantisse melhor qualidade para
esse aplicativo, devido ao volume de traduções entre as ĺınguas alemã e árabe.

B. A crise dos refugiados na Europa desacelerou seu desenvolvimento nos últimos quatro anos.

C. Os engenheiros da Google pretendem finalizar os ajustes desse aplicativo nos próximos nove
meses.

D. O sistema de I.A. proporcionou, em curto tempo, melhorias praticamente equiparáveis a todo
o desenvolvimento alcançado pelo antigo sistema ao longo de seus dez anos.

E. Esse aplicativo trabalha com centenas de ĺınguas, mas nem todas estarão dispońıveis no novo
sistema.

2. Considerada no contexto, a expressão “reckon with” pode ser substitúıda, sem alteração de sentido, por

A. disregard.

B. depend on.

C. misunderstand.

D. take into account.
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TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 3 A 5.

One reason that tissues such as skin and cartilage were among the first to be ready for human testing
is that they do not require internal vasculature. But most tissues do, and the difficulty of providing a
blood supply has always limited the size of engineered tissues. Consequently, many scientists are focusing
on designing blood vessels and incorporating them in engineered tissues.

Any tissue that is more than a few 100 microns thick needs a vascular system because every cell in a
tissue needs to be close enough to capillaries to absorb the oxygen and nutrients that diffuse constantly
out of those tiny vessels. When deprived of these fuels, cells quickly become irreparably damaged.

In the past few years a number of new approaches to building blood vessels – both outside tissues
and within them – have been devised. Many techniques rely on an improved understanding of the
environmental needs of endothelial cells (which form capillaries and line larger vessels), as well as an
advanced ability to sculpt materials at extremely small scales.

Scientific American, May 2009, p. 52 – 54. Adaptado.

3. O texto discute:

A. a importância de pesquisas na área da engenharia genética.

B. a necessidade e as limitações da produção de tecido humano vascularizado.

C. o comportamento das células quando da recomposição de tecidos.

D. a proximidade dos capilares nos tecidos humanos superficiais.

4. Segundo o texto é correto afirmar que,

A. os laboratórios concentram-se na produção de alguns tipos de tecido humano.

B. há limitações éticas com relação às pesquisas com tecidos humanos.

C. a produção de tecido humano em laboratórios é questionada por alguns cientistas.

D. grande parte dos tecidos humanos possui alta vascularização.

5. A partir do texto, conclui-se que os tecidos humanos, produzidos em laboratório,

A. poderão ser utilizados com parcimônia em alguns pacientes.

B. estão em fase final de testes em seres humanos.

C. têm que mimetizar a troca de nutrientes e de oxigênio que os tecidos naturais realizam em
nosso corpo.

D. ainda necessitam de tecnologia mais avançada para, efetivamente, ajudarem os pacientes.
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TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 6 A 10.
Geology and Landscape

Most people consider the landscape to be unchanging, but Earth is a dynamic body, and its surface
is continually altering—slowly on the human time scale, but relatively rapidly when compared to the
great age of Earth (about 4,500 billion years). There are two principal influences that shape the terrain:
constructive processes such as uplift, which create new landscape features, and destructive forces such
as erosion, which gradually wear away exposed landforms.

Hills and mountains are often regarded as the epitome of permanence, successfully resisting the des-
tructive forces of nature, but in fact they tend to be relatively short-lived in geological terms. As a
general rule, the higher a mountain is, the more recently it was formed; for example, the high mountains
of the Himalayas are only about 50 million years old. Lower mountains tend to be older, and are often
the eroded relics of much higher mountain chains. About 400 million years ago, when the present-day
continents of North America and Europe were joined, the Caledonian mountain chain was the same
size as the modern Himalayas. Today, however, the relics of the Caledonian orogeny (mountain-building
period) exist as the comparatively low mountains of Greenland, the northern Appalachians in the United
States, the Scottish Highlands, and the Norwegian coastal plateau.

The Earth’s crust is thought to be divided into huge, movable segments, called plates, which float on
a soft plastic layer of rock. Some mountains were formed as a result of these plates crashing into each
other and forcing up the rock at the plate margins. In this process, sedimentary rocks that originally
formed on the seabed may be folded upwards to altitudes of more than 26,000 feet. Other mountains
may be raised by earthquakes, which fracture the Earth’s crust and can displace enough rock to pro-
duce block mountains. A third type of mountain may be formed as a result of volcanic activity which
occurs in regions of active fold mountain belts, such as in the Cascade Range of western North Ame-
rica. The Cascades are made up of lavas and volcanic materials. Many of the peaks are extinct volcanoes.

Whatever the reason for mountain formation, as soon as land rises above sea level it is subjected
to destructive forces. The exposed rocks are attacked by the various weather processes and gradually
broken down into fragments, which are then carried away and later deposited as sediments. Thus, any
landscape represents only a temporary stage in the continuous battle between the forces of uplift and
those of erosion.

The weather, in its many forms, is the main agent of erosion. Rain washes away loose soil and pe-
netrates cracks in the rocks. Carbon dioxide in the air reacts with the rainwater, forming a weak acid
(carbonic acid) that may chemically attack the rocks. The rain seeps underground and the water may
reappear later as springs. These springs are the sources of streams and rivers, which cut through the
rocks and carry away debris from the mountains to the lowlands.

Under very cold conditions, rocks can be shattered by ice and frost. Glaciers may form in permanently
cold areas, and these slowly moving masses of ice cut out valleys, carrying with them huge quantities
of eroded rock debris. In dry areas the wind is the principal agent of erosion. It carries fine particles
of sand, which bombard exposed rock surfaces, thereby wearing them into yet more sand. Even living
things contribute to the formation of landscapes. Tree roots force their way into cracks in rocks and. in
so doing, speed their splitting. In contrast, the roots of grasses and other small plants may help to hold
loose soil fragments together, thereby helping to prevent erosion by the wind.
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6. According to paragraph 1, which of the following statements is true of changes in Earth’s landscape?

A. They occur more often by uplift than by erosion.

B. They occur only at special times.

C. They occur less frequently now than they once did.

D. They occur quickly in geological terms

7. According to paragraph 3, one cause of mountain formation is the

A. effect of climatic change on sea level

B. slowing down of volcanic activity

C. force of Earth’s crustal plates hitting each other

D. replacement of sedimentary rock with volcanic rock

8. Why does the author mention Carbon dioxide in the paragraph 5?

A. To explain the origin of a chemical that can erode rocks

B. To contrast carbon dioxide with carbonic acid

C. To give an example of how rainwater penetrates soil

D. To argue for the desirability of preventing erosion

9. The word ”them”in the paragraph 6 refers to

A. cold areas

B. masses of ice

C. valleys

D. rock debris

10. According to paragraph 6, which of the following is both a cause and result of erosion?

A. Glacial activity

B. Rock debris

C. Tree roots

D. Sand
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