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3. Analise as afirmativas sobre as Depressões no território brasileiro,
colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa
verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir,
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

1. Marque a alternativa correta com relação
(deslizamento) em áreas urbanas no Brasil.

a

2. Analise as afirmativas sobre as Metrópoles Brasileiras, colocando entre
parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F,
quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
)
)
)

Brasília, Salvador, Campinas e Recife são metrópoles nacionais.
São Paulo e Rio de Janeiro são metrópoles globais.
Manaus, Goiânia e Salvador são consideradas como metrópoles
regionais.

(A ) V - F - V
(B) V - V - F
(C) F - V - V
(D) V - F - F
(E) F - V - F

)

(

)

(

)

escorregamento

(A) Acontecem com mais frequência em áreas nobres das cidades onde
os terrenos possuem alto valor de mercado.
(B) Tem relação com acúmulo de lixo, esgoto e ocupação desordenada
de determinadas áreas.
(C) Independe da ação antrópica, podendo ocorrer repetidamente em
todas as áreas.
(D) Está entre as principais prioridades dos governantes, pois atinge a
população de maior renda.
(E) As Metrópoles, por meio de investimentos técnicos, já superaram
situações que envolvem escorregamentos em sua área urbana.

(
(
(

(

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

Foram geradas em sua maioria por processos erosivos com grande
atuação nas bordas das bacias sedimentares.
Estão localizadas nos pontos de maior altitude e possuem relevo
residual.
Foram formadas no Pré-Cambriano pelo acúmulo de sedimentos
oriundos da rede hidrológica.
V -F-F
V -F-V
F-F-V
F-V -F
F-V-V

4. Marque a alternativa correta com relação ao agronegócio e a formação de
cidades no Brasil.
(A) A utilização intensiva de máquinas pesadas no processo produtivo
dificulta a formação de cidades.
(B) A participação de grande número de trabalhadores na produção de
soja e milho atrai serviços urbanos e favorecem a formação de
cidades.
(C) É possível identificar diversas áreas nas quais a urbanização se deve
diretamente ao agronegócio globalizado.
(D) A instalação de indústrias processadoras contribui para a
concentração de serviços e, consequentemente, para a dispersão
espacial de vilas urbanas.
(E) Os grandes investimentos no agronegócio garantem pleno
desenvolvimento urbano nas áreas de produção.
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5. Marque a alternativa correta com relação às Corporações e o espaço no
Brasil.
(A) A grande corporação passou a constituir, nos dias atuais, o mais
importante agente da reorganização espacial capitalista.
(B) As grandes corporações que atuam no território nacional possuem
suas matrizes no Brasil e demais filiais no exterior.
(C) Existe uma relação harmônica entre as leis ambientais e as grandes
corporações.
(D) O Estado possui amplo domínio sobre a atuação e os ganhos
financeiros das grandes corporações.
(E) As grandes corporações exercem papel fundamental nas políticas
públicas de melhorias da estrutura urbana e da qualidade de vida.

Visto:
7. Analise as afirmativas sobre a inserção da economia brasileira no
capitalismo monopolista do pós II Guerra Mundial, colocando entre
parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F,
quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
(

)

(

)

(

)

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

A dívida externa foi severamente reduzida e a economia nacional
teve picos de crescimento.
A produção industrial cresceu fortemente e aprofundou o processo
de nacionalização das empresas.
Houve expressivo crescimento da dívida e dependência do
financiamento externo.
V -V -F
V -F-V
F-V -V
V -F-V
F-F-V

6. Marque a alternativa correta com relação à geração de resíduos e o meio
ambiente no Brasil.
(A) São gerados pela indústria e possuem baixo teor de impacto
ambiental.
(B) As atividades industriais e a elevada concentração populacional nas
grandes cidades produzem volumosa quantidade de resíduos sólidos,
líquidos e gasoso.
(C) A problemática do descarte foi superada com compostagem e
reciclagem de mais de 80 % dos resíduos gerados nas grandes
cidades.
(D) Em função do crescimento das atividades agrícolas mecanizadas o
campo superou a cidade na geração de resíduos.
(E) Os resíduos hospitalares infectantes e perfurocortantes são
descartados, conjuntamente, com os domésticos nos lixões e aterros
sanitários.

8. Marque a alternativa correta sobre qual fato teve papel importante no
processo de interiorização do povoamento no Brasil entre os séculos
XVII e XIX.
(A) A forte atuação do Estado na criação de logística e articulação de
cidades no interior.
(B) A formação de novas fronteiras agrícolas com a produção de café,
trigo e cana de açúcar.
(C) A mineração no interior e a criação de gado nas fazendas.
(D) A implantação de pólos industriais em cidades estratégicas no
interior do país.
(E) O deslocamento de trabalhadores escravos do litoral para fazendas
do interior.
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9. Analise as afirmativas sobre processo de redemocratização no Brasil na
década de 1980, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de
afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A
seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
( )

( )
( )

Com a morte de Tancredo Neves a tarefa de governar e iniciar a
transição para a democracia coube a Ulisses Guimarães que, na
época, era ocupante da presidência do Senado.
Foi um período de mobilização para preencher os anseios de uma
maior participação política com a convocação da Constituinte.
Caracterizou-se por um clima de ampliação da cidadania com a
participação de organizações da sociedade civil, surgimento de
novos partidos e com a promulgação da Constituição de 1988.

(A) V - V - V
(B) V - F - V
(C) F - V - V
(D) F - F - V
(E) F - F - F

PAG-3

CONCURSO DE ADMISSÃO - 2016 ao CFO/QC - 2017

10. Sobre a economia brasileira no século XIX, analise as proposições
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.
I.

O açúcar até 1830 era o primeiro produto no mercado de
exportação, sendo superado nas décadas seguintes pelo café.

II.

A política tarifária, iniciada no Império com a Reforma Alves
Branco de 1844, contribuiu para o equilíbrio entre a importação
e exportação no comércio exterior, entre 1861 e 1900.

III.

O Alvará de Io de Abril de 1808, assinado por D. João VI,
conseguiu dar ao Brasil um expressivo surto industrial na
primeira década do século XIX.

IV.

O Governo regencial promulgou em 1831, a lei que proibiu o
tráfico de escravos para o Brasil, resultando na imediata
interrupção da entrada de negros escravizados no país.

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

Somente I e III estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Somente I e II estão corretas.
Somente II e IV estão corretas.
Somente III e IV estão corretas.
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11. Durante o período regencial (1831-1840), de Norte a Sul do país
eclodiram revoltas, de proporções, durabilidade e impacto políticosocial. Sobre estas, associe a segunda coluna de acordo com a primeira e,
a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta.
Revoltas
1. Cabanagem
2.
3.
4.
5.

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

Local e motivos
) Eclodiu em Pernambuco e lutaram pela
religião e pelo retomo do Imperador com
Guerra dos Farrapos
apoio de comerciantes portugueses de Recife.
Sabinada
( ) Ocorreu na Bahia, reuniu uma base ampla de
apoio e lutavam pelos ideais federalistas e
Balaiada
republicanos.
Guerra dos Cabanos ( ) Eclodiu no Maranhão por disputa política
local e ganhou amplitude de uma revolta
popular.
(

5-3-4
2-3-5
5-1-2
4-1-3
3-5-2

12. Sobre o coronelismo durante a Primeira República, analise as
proposições abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
I. Durante a República Oligárquica as oposições desapareceram e as
dissidências só reapareceram na Revolução de 1930.
II. O “Sistema Político Oligárquico” foi operacionalizado por Campos
Sales com a “Política dos Governadores”.
III. O coronelismo era a manifestação do compromisso entre o poder
estatal que necessitava de votos e o poder econômico privado.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Visto:

Somente I está correta.
Somente II está correta.
Somente III está correta.
Somente I e II estão corretas.
Somente II e III estão corretas.

13. Marque a alternativa correta sobre o “Processo Político Partidário na
Primeira República” brasileira.
(A) Ao instituir o regime representativo democrático, as leis
republicanas abriam, na prática, a participação no processo político
a um grande contingente eleitoral antes marginalizado, a exemplo
dos eleitores analfabetos.
(B) A Constituição de 1891 instaurou o presidencialismo que
resguardou contra o interesse da política o posto de chefe supremo
da nação.
(C) A autonomia regional oriunda do movimento republicano atendeu,
efetivamente, às necessidades de expansão e dinamização da
agricultura açucareira nos cenários nacional e internacional.
(D) Federalismo, presidencialismo
e ampliação do regime
representativo foram as principais coordenadas legais da Primeira
República.
(E) O setor interno urbano da economia que cresceu à sombra da
política econômico-fínanceira da economia cafeeira, durante a
primeira república, foi oposição frequente ao setor exportador.
14. Marque a alternativa correta sobre o período de 1945-1964 na História
do Brasil.
(A) As eleições para presidente da República, senadores, deputados
federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos e vereadores
não ocorreram de forma regular.
(B) Vários partidos políticos nacionais foram organizados e
funcionaram livremente dentro e fora do Congresso, a exceção do
Partido Comunista, que teve seu registro cassado em 1947.
(C) O direito de greve foi mantido mesmo sem a autorização da justiça,
diferente do que previa a Constituição de 1937.
(D) Getúlio Vargas foi eleito pelo voto popular em 1950 e esse
governo foi marcado pelo modelo econômico liberal radical,
provocando intensa oposição que, consequentemente, levou ao seu
suicídio.
(E) A oposição a Vargas vinha principalmente dos nacionalistas, que
se tinham oposto ao Estado Novo e agrupavam-se no principal
partido de oposição que era o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
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“...a grande lavoura que produz para exportação, e a agricultura que
chamei de “subsistência”, por destinar-se ao consumo e à manutenção
da própria colônia. [...] Há naturalmente entre estes setores um terreno
em comum.”(grifos do autor)
PRADO
Jr.,
Caio.
Form ação
do
Brasil
Contemporâneo. 23. ed. São Paulo: Editora Brasiliense,
1994. p, 157.

Marque a alternativa correta, a partir da afirmação acima de Caio Prado,
sobre a agricultura de subsistência no Brasil Colônia.

(A) Tanto os produtos da grande lavoura, quanto os da agricultura de
subsistência se consumia no país e, também, exportava. A
diferença estava na natureza econômica intrínseca de cada
categoria de atividade produtiva e no seu objetivo primário.
(B) A cachaça era um subproduto e a sua produção volumosa
independia da produção do açúcar, porque seu objetivo primário
era atender a grande demanda interna.
(C) O algodão que servia para confecção de tecidos grosseiros para a
vestimenta de escravos não entrou na lista de produtos exportados.
(D) No caso do arroz, produzido, principalmente, no Maranhão em
grande volume, o estímulo era para o comércio interno.
(E) A grande lavoura e a agricultura de subsistência se distinguem,
pois a segunda era encontrada fora dos engenhos e dos domínios
das grandes propriedades.

16. Com base no texto abaixo, marque a alternativa correta na qual é
correto afirmar que o crescimento da produção industrial no período
entre 1929 e 1937, apontado por Furtado foi decorrente da (do):
“Produção industrial cresceu em cerca de 50 por cento entre 1929 e
1937 e a produção primária para o mercado interno cresceu em mais de
40 por cento”.
(A) aproveitamento do mercado interno e do corte nas importações.
(B) adoção de uma política mais ortodoxa, portanto dependente do
impulso externo.
(C) retração da produção de café, porque esta não recebeu qualquer
tipo de auxílio do governo.
(D) chegada de imigrantes ricos norte americanos, incentivados pela lei
de imigração no governo Vargas de investir recursos na capacidade
produtiva existente.
(E) manutenção da estrutura econômica, com a redução da renda
monetária e dos preços de artigos importados.

LÍNGUA PORTUGUESA

17. “Os casais apaixonados chegavam à ponte para realizar o ritual
romântico tradicional daquele lugar. Vinham de toda parte,
contemplavam a paisagem, faziam juras de amor e depois de fechar os
cadeados, lançavam as chaves ao mar, desejando amor eterno.”
Marque a alternativa correta, com base no texto acima, no qual observase o uso da:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ambiguidade.
hiperonímia.
vaguidade.
elipse.
repetição.
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18. Analise as afirmativas abaixo, colocando entre parênteses a letra V,
quando se tratar de afirmativa verdadeira, e a letra F, quando se tratar de
afirmativa falsa. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
( ) As palavras cabido, falange e plêiade são classificadas como
substantivos coletivos referentes a conjuntos de pessoas.
( ) As palavras junta, piara e ruma são consideradas substantivos
coletivos utilizados para se referir a grupos de coisas ou objetos.
( ) As palavras cordão, fato e lote podem ser utilizadas como substantivos
coletivos para designar grupos de animais.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V -V -V
F-V -F
V -F-V
F-F-V
V -V -F

19. Considerando os aspectos ortográficos, analise as proposições abaixo e,
em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
I.

O hífen está corretamente empregado em conta-gotas, decreto-lei,
primeiro-ministro e tenente-coronel, que são palavras compostas.

II.

Do mesmo modo, as palavras bem-humorado, bem-vindo, recémcasado e sem-terra devem ser grafadas com o hífen.

III. O uso do hífen também é obrigatório em palavras que recebem
apóstrofo, como olho-d’água e cobra-d’água, por exemplo.
IV. E também obrigatório o uso do hífen em palavras como mal-criado,
mal-entendido, mal-informado e mal-visto.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I e III estão corretas.
Somente I, II e III estão corretas.
Somente I, II e IV estão corretas.
Somente II, III e IV estão corretas.
Somente III e IV estão corretas.
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Visto:
20. Marque a alternativa correta que representa o fenômeno semânticolexical presente no texto: “A natação e o voleibol podem dar medalhas
ao país nos próximos jogos olímpicos. Esses esportes contam com
atletas dedicados e também bons treinadores.”
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Metonímia.
Homonímia.
Paráfrase.
Hiperonímia.
Sinonímia.

21. Marque a alternativa que apresenta corretamente o que estabelece a
Máxima da Quantidade.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Seja relevante.
Seja organizado.
Seja verdadeiro
Seja preciso.
Seja simples.

22. Considerando os padrões normativos, analise as proposições abaixo e,
em seguida, complete as lacunas assinalando a alternativa que apresenta
a sequência correta.
_______________ as circunstâncias em que __________________ os
problemas com os gastos no orçamento disponível, nem um nem outro
integrante dos grupos concorrentes_____________ a aplicação de uma
pena.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Dado - foi apresentado - requis
Dadas - foram apresentados - requiseram
Dadas - foram apresentados - requereu
Dado - foram apresentados - requereram
Dadas - foi apresentado - requis
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23. Leia as orações abaixo e, em seguida, marque a alternativa onde ocorre
objeto direto preposicionado.
I. Poucos assistiram ao espetáculo.
II. Conheci a mulher a quem ele há muito admira.
III. Ele ama a Deus sobre todas as coisas.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Somente I está correta.
Somente II está correta.
Somente III está correta.
Somente I e II estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
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25. Choose the alternative that correctly completes the sentences below:
____Christmas I went to Montreal to see my friend. He lives_____a
boat. Can you believe it ? ____the winter he moves to an apartment
____the city.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

On-in-On-on
At - in - At - in
On - on - In - in
Since - on - In - at
From - at - At - in

26. Choose the alternative that correctly completes the sentences according
to the right use of articles:
I w rote__ letter to my friend yesterday. Today I saw _____ letter on
____dinner table. I forgot to post it.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
24. Chose the correct alternative according to the use of modals.
( ) I was so tired last night but I couldn’t sleep.
( ) She not must help you.
( ) I’m not sure. I might not go to the movies.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V -V -V
V -F-V
F-V -V
F-F-V
F-V -F

the - the - the
the - the - a
a-a-a
a-a-the
a - the - the

27. Choose the alternative that correctly completes the sentences according
to the right use of pronouns.
Dear friend, thanks f o r _____email. It is so nice to hear from ______.
L e t _____tell y o u ______news, even though______are much more
interesting.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

your - you - m e - my - yours
yours - you - 1 - mine - your
you - yours - my - his - they
my - me - mine - my - you
yours - 1 - 1 - mine - theirs
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28. Choose the word that best completes the sentence below.
_________________ place I’ve ever visited was the Netherlands.
(A)
(B)
(C)
CD)
(E)

The most
The more far
The farthest
The far most
The farest

ATENCÂQ!
O candidato deve responder somente os itens referentes ao
idioma estrangeiro pelo qual fez opção no seu requerimento de
inscrição, devendo m arcar suas respostas no cartão de respostas.
ESPANHOL

Considere el “cartoon” para resolver los items 24 y 25.
29. Which of the relative clauses below modifies the object of the sentence?
- HUA<

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

áA O

ÔMDE

V A S TAN GU APA
YA RREO LA D A ?
^ V A S A SA U FU >

The boy who lives near me has four cats.
Stories which end in death make me cry.
The idea that she could fly is completely nonsense.
The girl whose father died yesterday will move to China.
I can’t find the person to whom you talked.

(

- N O M AM A,

VOY A
^
T O M A R ME UN'AS
F O T O S BN & L .B A Ü O .

24. La propuesta del “cartoon ” es registrar:
30. Which of the alternatives below best completes the dialogue?
•
•
•
®
•

John:_______you watch the soccer game on channel 4 last night?
George: No: _ _ _ _ _ it good?
John: Awesome! The visiting team _______score a single goal.
George: Fm glad I _______ there. I hate to see a visiting team lose.
John: I _____ _know you were that crazy !!!! Why should the
visiting team win?

(A) Do - Is - don’t - isn’t - don’t
(B) Did - Did - didn’t - didn’t - didn’t
(C) Did - Was - didn’t - wasn’t - didn’t
(D) Do - Do - don’t - don’t - don’t
(E) Were - Was - wasn’t - wasn’t - wasn’t

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

la interferencia de la madre en las actitudes de la hija.
lo poco extendido que está uno tomarse fotos.
la calidad de las selfies en nuestros dias.
lo extendido que está uno sacar foto a troche y moche.
la calidad de las fotos tomadas desde un móvil.

25. Las formas verbales “vas” y “voy” que están en el “cartoon” tienen
como sus formas en plural, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

va / van
vais / vamos
ibais / vamos
ibamos/iban
ibas / van
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Considere ei texto I para resolver los items 2 6 ,2 7,28,29 y 30.
Texto I
Un estúdio revela que los metadatos de llamada y SMS permiten
saber dónde vives, tus relaciones personales o tu religion.
Miguel Angel Criado *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Cuando saltó el escândalo del espionaje masivo de la NSA,
una de las justificaciones de los responsables de esta agencia dei
Gobiemo de EE UU fue que, en el caso de las llamadas telefônicas,
solo recopilaban los números de teléfono y la duración de la llamada
(metadatos) pero que no escuchaban las conversaciones ni leían los
mensajes. Ahora, un estúdio desvela que, con estos metadatos, se
puede saber la identidad de los que hablan, su estado de salud, su red
de relaciones personales, la ideologia o la religion que practican.
La afíliación política, las creencias o la salud son datos
personales de especial protección según la legislación espanola sobre
privacidad. Pero también lo son en países con normas de protección
de datos más laxas, como EE UU. Además, tanto allí como aqui, la
interceptación y grabación de las comunicaciones personales es un
delito grave si no cuenta con una autorización y supervision judicial.
La NSA, en su guerra contra el terrorismo, burló estas
limitaciones disenando un sistema de recogida de metadatos. Hasta
que estalló el escândalo, los espias podían recopilar todas las
llamadas que hacía un posible sospechoso durante cinco anos y hasta
en tres saltos de separación: registraban las llamadas de A a todos los
B, las que hacían los B a todos los C y las de estos a todos los D.
Como no escuchaban las conversaciones, no necesitaban el visto
bueno dei juez. El problema es que, con unos cuantos algoritmos bien
disenados, los metadatos son muy chivatos.

24
25

En cinco anos, cualquier persona está conectada en tres
grados con otros 20 millones de personas

26
Un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford
27 (EE UU) acaba de demostrar cuánto se puede saber con solo conocer
28 un número de teléfono, los números a los que llama o envia mensajes
29 y la duración de las llamadas o la longitud de los SMS. Desde si uno
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

vive en determinada ciudad hasta si sufre dei corazón, pasando por
quién es su pareja o sus simpatias políticas.
Lo que hicieron los investigadores fue captar a unos 800
voluntários para que instalaran en sus móviles la aplicación
MetaPhone (ya no está disponible). La app registro todas las llamadas
y SMS enviados, los destinatários y su duración. Con todas esas
llamadas y mensajes salientes y entrantes pudieron dibujar una
gráfica con todas las conexiones (llamadas o SMS) entre los nodos
(teléfonos). Antes de exprimiría para sacarle toda la información,
pidieron los perfiles de Faccbook de los participantes. Con ellos
disenaron los algoritmos de predicción y, más importante,
comprobaron que acertaban.
Lo primero que vieron fue la enorme magnitud de la red de
metadatos. Si se aplica su gráfica al espionaje de la NSA
(recordemos, llamadas hasta tres grados de separación y durante
cinco anos), el Gobierno de EE UU pudo obtener información de la
práctica totalidad de sus ciudadanos. En el caso dei estúdio, basado
solo en 823 participantes con una mediana de llamadas de 337
durante dos meses, los investigadores pudieron llegar a otros 62.000
números de teléfono que intercambiaron 1,2 millones de SMS y un
cuarto de millón de llamadas (por defecto, el sistema Android solo
conserva las últimas 500 llamadas).
*Artículo escrito por Miguel Ángel Criado. Archivado en TELEFONÍA MÓVIL.
Lo que tu móvil desvela de ti. Aceso en: 20 may 2016.
Disponible en: http://elpais.coin/elpais/2016/05/16/ciencia/1463385894 263250.html

26. Apunte en la hoja de respuestas la alternativa correcta.
(A) Lo Gobiemo americano escuchaba las conversaciones de las
personas.
(B) La interceptación y grabación de las comunicaciones personales es
permitida en Espana.
(C) Estúdios coetáneos no desvelan la fragilidad del derecho a la
privacidad.
(D) La NSA burló sus limitaciones de acción e creó un eficiente
sistema de recogida de metadatos.
(E) El grupo de la Universidad de Stanford demostro ser incompetente
en sus estúdios.

CONHECIMENTOS
GERAIS
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27. Determine, en la hoja de respuestas, la frase que es la correcta.
(A) Con las llamadas y mensajes salientes fue imposible dibujar una
gráfica con todas las conexiones.
(B) Solo por conocer un número de teléfono nos permite saber cómo
vive uno.
(C) Los EE UU tiene normas de protección de datos mui severa.
(D) La afiliación política, las creencias o la salud son datos
desprotegidos pela legislación.
(E) La NSA espionaba masivamente las llamadas que hacia un posible
terrorista.

28. Escoja, entre las alternativas relacionadas, aquella que describe de modo
correcto la presencia de los artículos determinados e/o indeterminados;
demostrativos; posesivos; indefinidos; el uso dei neutro 7o’.
(A) La NSA, en su guerra contra el terrorismo, burló estas limitaciones
[,..](1. 15-16)
(B) [...] pero que no escuchaban las conversaciones ni leían los
mensajes.(l. 5-6)
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Visto:
29. En la frase — Desde si uno vive en determinada ciudad hasta si sufre del
corazón, pasando por quién es su pareja o sus simpatias políticas. —
(1.29-30) los vocablos ‘desde’; ‘si’; ‘determinada’ y ‘simpatias’ están
adecuadamente definidos en la alternativa:
(A) Conjunción que denota condición; preposición; verbo; adjetivo.
(B) Conjunción; advérbio de afirmación; verbo; adjetivo.
(C) Preposición; advérbio de afirmación; adjetivo; adjetivo.
(D) Preposición; conjunción que denota condición; adjetivo; substantivo.
(E) Preposición; conjunción que denota condición; verbo; substantivo.

30. En la frase — Cuando saltó el escândalo dei espionaje masivo de la
NSA, una de las justificaciones de los responsables de esta agencia dei
Gobiemo de EE UU fue que, en el caso de las llamadas telefônicas, solo
recopilaban los números de teléfono y la duración de la llamada
(metadatos) [...] — (1. 1-5), decida cuál es la alternativa correcta:
(A) ‘cuando’ es una conjunción y significa ‘en la ocasión en que’.
(B) ‘saltó’ es forma dei presente de indicativo dei verbo regular ‘saltar’.

(C) Con todas esas llamadas y mensajes salientes y entrantes pudieron
dibujar una gráfica con todas las conexiones [...] (1. 35-37)

(C) ‘recopilaban’ es pretérito imperfecto de subjuntivo dei verbo
‘recopilar’.

(D) Lo que hicieron los investigadores fue captar a unos 800 voluntários
[...] (1.32-33)

(D) ‘masivo’ es un sustantivo e indica cantidad.

(E) En el caso dei estúdio [...] (1. 46)

(E) ‘solo’ es un adjetivo.

