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1. Em relação ao sistema produtivo da agricultura brasileira, 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.  A seguir, assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

(   ) O cultivo da cana-de-açúcar, em São Paulo e no Nordeste, utiliza técnicas 

modernas de cultivo. 

(   ) A ocupação do Centro-Oeste deu-se através de explorações que 

privilegiavam a grande propriedade. 

(   ) A alta taxa de urbanização do Centro-Oeste é decorrente da forma de 

ocupação do campo. 

(   ) O Nordeste, com os seus perímetros irrigados, conseguiu romper com as 

estruturas arcaicas de produção. 

 

(A) V-V-V-F 

(B) F-V-F-V 

(C) V-F-V-F 

(D) F-F-V-V 

(E) F-V-V-F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O planeta Terra é um corpo dinâmico e complexo onde atuam forças internas e 

forças externas. Com base nesta afirmação, pode-se admitir que 

(A) a rigidez da crosta terrestre é apenas aparente, pois existem diversas rupturas 

que formam as chamadas placas tectônicas.  

(B) os movimentos das placas tectônicas são provocados por movimentos 

horizontais do magma no núcleo. 

(C) as placas tectônicas possuem diversos movimentos, como o transcorrente 

que é responsável pela formação das fossas abissais.  

(D) através dos movimentos de divergência entre duas placas tectônicas, estas 

formam as fossas abissais e zonas orogênicas, como a Cordilheira dos 

Himalaias. 

(E)  a deriva continental é o movimento que sempre afasta as massas 

continentais uma das outras.  

 

 

3. A urbanização brasileira diferencia-se, em vários aspectos, da urbanização dos 

países Centrais. 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. A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

 

(   ) No Brasil o setor secundário ultrapassou rapidamente o setor terciário. 

(   ) Nos países Centrais, o campo se transformou ao mesmo tempo em que a 

cidade. 

(   ) Nos países Centrais, as cidades foram espaços de lutas intensas de 

movimentos sociais. 

(   ) A modernização do Campo Brasileiro antecedeu à industrialização. 

 

(A) F-V-F-V 

(B) F-V-F-F 

(C) V-F-F-F 

(D) V-V-V-F 

(E) F-F-V-V 
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4. A dinâmica do planeta Terra caracteriza-se por uma complexa rede de processos 

dinâmicos, onde a energia solar constitui-se em um dos principais processos. 

Sobre esta dinâmica é correto afirmar que 

 

(A) nas altas latitudes ocorre uma maior insolação que nas baixas latitudes, o 

que é provocado graças ao ar convectivo.  

(B) ecossistemas, como os manguezais, são ecossistemas de extrema 

importância para a manutenção do equilíbrio térmico dos oceanos, pois 

estão localizados nas faixas continentais. 

(C) a existência do ozônio molecular é essencial para a absorção da radiação 

eletromagnética do sol. 

(D) o índice de reflexão dos raios solares dos diferentes corpos terrestres é 

chamado de albedo e é maior nos desertos do que em uma floresta 

latifoliada tropical. 

(E) o sistema de circulação primária é provocado essencialmente pelo calor 

absorvido no topo da mesosfera.  

 

5. A elaboração do relevo terrestre pelos fenômenos exógenos é bastante complexa 

e pode possuir múltiplas associações entre processos físicos, químicos ou 

biológicos. Com relação a esta afirmativa, assinale a alternativa correta. 

(A) O intemperismo constitui-se no principal processo de degradação das rochas 

e a meteorização química é o principal processo de agregação química dos 

minerais da rocha. 

(B) Os processos de intemperismo agem de modo a produzir materiais para que 

os agentes externos como o vento ou a chuva os transporte e criem novas 

formas de modelado. 

(C) A ação dos agentes intempéricos em zonas frias é totalmente química, a 

exemplo da crioclastia que age de forma a decompor as rochas ao infiltrar-se 

pelas diaclases ou falhas das mesmas. 

(D) A meteorização física ocorre fortemente em ambientes úmidos e super-

úmidos, pois a água é responsável direta pelo transporte de grandes 

quantidades de material. 

(E) A erosão, o transporte e a sedimentação são processos essenciais a dinâmica 

do planeta e a água é o único agente capaz de carrear grandes quantidades 

de materiais como areias ou cascalhos. 

 

 

6. O Geógrafo Azzis Nacib Ab’Saber foi responsável pela formulação da proposta 

dos Domínios Morfoclimáticos (figura). A proposta agrega diferentes fatores 

responsáveis pela formação dos grandes conjuntos de paisagem. 

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. A 

seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
Fonte: SENE, 2ª ed, p. 480. 

(   ) A área I corresponde à região de terras sub-úmidas onde os regimes fluviais 

são essencialmente pluviais, bem como permite a formação de uma massa 

de ar quente e seca graças à zona de convergência intertropical. 

(   ) Os regimes temporários ou intermitentes dos rios são comuns na região IV, 

onde é comum a presença de inúmeras espécies xeromórficas. Além disso, 

é possível perceber nestas paisagens, imensas zonas de aplainamento. 

(   ) A Araucária Angustifolia predomina no domínio VI e é a principal espécie 

da floresta ombrófila densa, onde os rios são totalmente exorreicos e o 

intenso escoamento superficial produz forte erosão. 

(   ) A área central da figura, correspondente ao domínio II, possui extensas 

formações tabulares elevadas e divide grandes bacias fluviais como a do 

São Francisco e do Araguaia. É ocupada hoje por extensas zonas de 

produção de commodities primarias como a soja. 

(   ) O regime nival sazonal é típico das bacias endorréicas que ocupam o 

domínio III. Em função de sua posição atlântica, essa faixa de terras que se 

estende do nordeste ao sul do país é ocupada por grandes extensões de 

florestas ombrófilas. 

 

(A) V-F-V-F-V 

(B) F-F-F-V-V 

(C) F-V-F-F-F 

(D) F-V-F-V-F 

(E) V-F-V-V-F 
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7. É consequência do atual processo de globalização: 

 

(A) redução das distâncias entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

(B) grande aumento da competição entre os lugares. 

(C) possibilidades irrestritas ao meio técnico-científico-informacional. 

(D) homogeneização das regiões e dos lugares. 

(E) enfraquecimento  generalizado dos Estados Nacionais. 

 

8. O fenômeno da erosão é complexo e preocupa muitos estudiosos no mundo 

inteiro. Sua gravidade e extensão tem aumentado cada vez mais e tem levado a 

perda de grandes áreas agricultáveis. Com base nisso, é correto afirmar que 

 

(A) nas áreas florestais a formação da camada de húmus impede a erosão 

mecânica dos solos, mas dificulta a infiltração da água, criando déficit 

hídrico. 

(B) a desertificação pode ser definida como um fenômeno que provoca o 

empobrecimento e perda dos solos e da biodiversidade e uma das áreas de 

ocorrência no Brasil é a depressão semiárida do Nordeste. 

(C) o significado ecológico do solo e sua importância para economia são muito 

respeitados no Brasil, pois através deles são produzidas milhares de 

toneladas de grãos como a soja, que é uma das principais commodities 

brasileiras. 

(D) as práticas, como o plantio em curvas de nível e a rotação de culturas, são 

responsáveis pela concentração dos escoamentos superficiais; 

consequentemente ocorre aumento da remoção de partículas do solo. 

(E) nas áreas de florestas equatoriais a água, que se concentra nas folhas das 

copas das árvores, cai de forma abrupta, provocando erosão superficial 

acelerada. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. A transferência da Corte portuguesa para o Brasil em 1808 teve efeitos imediatos 

importantes no cenário do Império como um todo e no contexto particular da 

colônia. Assinale a única opção que contém dois desses efeitos. 

 

(A)  O fim do exclusivo comercial – A extinção do tráfico de escravos. 

(B)  A independência da colônia ante a metrópole – As atividades da imprensa 

periódica. 

(C)  A mudança da capital colonial para o Rio de Janeiro – A extinção da 

escravidão. 

(D)  A extinção do tráfico de escravos – A independência da colônia ante a 

metrópole. 

(E)  A abertura do comércio para navios de bandeira não-portuguesa – A 

circulação dos primeiros periódicos no território da América portuguesa. 

 

 

10. O Estado português moderno estabeleceu o sistema de sesmarias na América a 

partir do século XVI. Com base na bibliografia sobre o tema, analise as 

afirmativas abaixo e marque a opção correta. 

 

I. A instituição da sesmaria procurou atender àqueles que já tinham a posse da 

terra na colônia. 

II. O Regimento dado pelo Rei D. João III ao primeiro governador geral 

determinou que a concessão de sesmarias nas margens dos rios deveria ser 

feita apenas a pessoas que possuíssem recursos para construir engenhos. 

III. A concessão de sesmaria não podia ser revogada, independente do 

aproveitamento das terras pelos sesmeiros. 

 

(A) Somente I é verdadeira. 

(B) Somente II é verdadeira. 

(C) Somente III é verdadeira. 

(D) Somente I e II são verdadeiras. 

(E) Somente I e III são verdadeiras. 

 

 

HISTÓRIA DO BRASIL 
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11. Analise as afirmativas abaixo e marque a resposta correta. 

 

I. A Constituição brasileira de 1824, esquivando-se do federalismo, estabeleceu 

o sistema monárquico unitário para o País. 

II. A Confederação do Equador, cujo centro de gravidade foi a Província de 

Pernambuco em 1824, foi um movimento de reação ao processo de 

centralização comandado por D. Pedro I. 

III.  A Constituição de 1824, outorgada pelo Imperador, foi facilmente aceita pelas 

regiões, pois eram frágeis as aspirações localistas naquele contexto político da 

história brasileira. 

 

(A) Somente I é verdadeira. 

(B) Somente II é verdadeira. 

(C) Somente III é verdadeira. 

(D) Somente I e II são verdadeiras. 

(E) Somente II e III são verdadeiras. 

 

 

 

12. Sobre o Movimento Republicano, analise as afirmativas e a seguir assinale a 

resposta correta. 

 

I. O Manifesto Republicano do Rio de Janeiro, escrito por Quintino Bocaiúva, foi 

aceito de imediato em quase todas as províncias, contribuindo para a 

consolidação do movimento nessas regiões. 

II. O Manifesto Republicano de 1870 foi um documento socialmente conservador, 

apesar de trazer em seu conteúdo propostas importantes quanto à organização 

política do País em moldes federalistas.  

III. O Manifesto Republicano ganhou notoriedade à medida que defendia 

abertamente o fim da escravidão e as reivindicações militares. 

 

(A) Somente I é verdadeira. 

(B) Somente II é verdadeira. 

(C) Somente III é verdadeira. 

(D) Somente I e II são verdadeiras. 

(E) Somente II e III são verdadeiras. 

 

 

 

13. A passagem da monarquia à república envolveu a ação de classes, grupos 

profissionais e corporações diversificadas que, após um largo período de 

disputas, fizeram prevalecer a nova forma de governo no Brasil. Analisando o 

momento histórico em pauta, marque a única opção que contém somente atores 

sociais ou agentes políticos que contribuíram para a proclamação da forma 

republicana de governo. 

 

(A) Cafeicultores paulistas, abolicionistas em geral e núcleos positivistas. 

(B) Exército, cafeicultores paulistas e produtores de cana da Bahia. 

(C) Exército, núcleos positivistas e cafeicultores de São Paulo.  

(D) Comando da Guarda Nacional, milícias e cafeicultores do Rio de Janeiro.  

(E) Cafeicultores paulistas, cúpula da Marinha e núcleos positivistas do 

Exército.  

 

 

 

14. O Regime Parlamentarista, que vigorou entre setembro de 1961 e janeiro de 

1963, foi a solução encontrada pelos partidos conservadores (UDN e PSD) para 

impedir que João Goulart assumisse com plenos poderes a Presidência da 

República. Sobre o parlamentarismo nesse período, assinale a resposta correta. 

 

(A) A Emenda Constitucional parlamentarista transferiu para a Câmara Federal 

o processo de eleição do Presidente da República. 

(B) Ao Conselho de Ministros caberia a nomeação do Primeiro-Ministro.  

(C) Foi resguardado ao Presidente da República a prerrogativa de orientar a 

política externa. 

(D) A eleição de Tancredo Neves para Primeiro-Ministro provocou uma grave 

dissidência dentro do PSD, o que agravou ainda mais a crise política 

daquele momento. 

(E) Com a finalidade de manter vivo o ideário do nacionalismo 

desenvolvimentista, o programa do Conselho de Ministros inaugurou um 

duro combate à reforma cambial do governo anterior. 
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15. A Constituição de 1937 fundou uma fase política que ficou conhecida como 

Estado Novo. Assinale a única opção que reúne duas características políticas do 

período. 

 

(A) Só o parlamento poderia elaborar leis - Suspensão das liberdades civis. 

(B) Dissolução dos órgãos parlamentares - Pleno funcionamento dos partidos 

políticos. 

(C) Executivo legislava por decretos leis - Fortalecimento da repressão política. 

(D) Interventores nomeados pelo Presidente para o governo dos Estados - 

Interventores nomeavam os deputados estaduais. 

(E) Funcionamento do parlamento - Plena atividade e liberdade partidária. 

 

16. Sobre o trabalhismo brasileiro, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 

correta. 

 
I. Foi uma política restrita ao Partido Trabalhista Brasileiro, que via na sua 

prática a saída para a implementação de reformas sociais e econômicas. 

II. O trabalhismo, apesar do seu aporte paternalista, correspondeu a um programa 

de reformas sociais, nacionalistas e desenvolvimentistas. 

III. Constituiu-se em uma doutrina cujas características podem ser sintetizadas em 

um projeto de cidadania bastante específico, no qual se misturaram elementos 

da social-democracia e do assistencialismo do governo. 

 

(A) Somente I é verdadeira. 

(B) Somente II é verdadeira. 

(C) Somente III é verdadeira. 

(D) Somente I e II são verdadeiras. 

(E) Somente II e III são verdadeiras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Assinale a sentença cujas palavras estão ortografadas corretamente. 

 

(A) A química nos permiti conhecer os elementos da natureza. 

(B) É proibido fumar dentro de prédios públicos apartir de hoje. 

(C) É preciso não desperdiçar água afim de conservar a natureza. 

(D) A adivinhação é vista de forma pejorativa por radicais religiosos. 

(E) O discurso do deputado, ao lado do Congresso, foi convicente. 

 

18. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo. 

 

Elas _________ fizeram questão de levar as evidências, que encaminharam 

__________ às documentações, como provas as piores ___________, para a 

condenação.  

 

(A) mesmas – anexo – possível 

(B) mesmo – anexas – possíveis 

(C) mesmos – anexo – possíveis 

(D) mesmas – anexas – possíveis  

(E) mesma – anexa – possível  

 

 

19. Assinale a afirmativa correta. 

 

(A) Os substantivos concretos são aqueles que designam ações. 

(B) Os substantivos vinho, bondade e beleza não são contáveis. 

(C) Os substantivos Almeida, Souza e Oliveira são topônimos. 

(D) Os substantivos abstratos podem ser próprios ou comuns. 

(E) Os substantivos Judas e Mané só podem ser nomes próprios. 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 



Visto:  

 

CONCURSO DE ADMISSÃO – 2012 ao CFO/QC/Odonto/Farm - 2013 PAG-6 
CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

 

 

 

 

20. Analise as frases abaixo. 

 

I. Ontem eu caí da cama. 

II. O juiz indeferiu o pedido de tutela.  

III. Aderimos à mobilização geral. 

IV. Vocês devem fazer todos os exercícios até amanhã.  

 

Podem ser passadas para a voz passiva: 

 

(A) Somente I e II 

(B) Somente II e III 

(C) Somente I e III 

(D) Somente II e IV 

(E) Somente II, III e IV 

 

 

 

21. Assinale a alternativa cuja sentença está de acordo com as regras da gramática 

normativa. 

 

(A) A viagem a Guiana Francesa foi cansativa, mas instrutiva. 

(B) Zé tentou resolver a situação, mas ficou à ver navios. 

(C) Muitos ex-jogadores de futebol ficam à mingua na velhice. 

(D) O encanador virá hoje a tarde para consertar as pias. 

(E) O cabo não obedeceu a tenente e foi exemplarmente punido. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

22. Assinale a afirmativa cuja sentença está de acordo com as exigências normativas. 

 

(A) Não estou disposto à esquecer tudo por que passamos. 

(B) Provas feitas à lápis não serão corrigidas. 

(C) Costumava entregar suas coisas à qualquer pessoa que encontrava. 

(D) Ele está condenado à viver relembrando aquilo que fez. 

(E) Estamos dispostos a aderir à mobilização. 

 

 

 

 

 

 

23. Em que sentença ocorre uma metáfora? 

 

(A) Na Antártida, não é preciso por a Brahma na geladeira.  

(B) Vem pra Caixa Econômica Federal você também, vem. 

(C) Papai, não se esqueça da minha Caloi neste Natal. 

(D) O novo carro da Ferrari é um super foguete. 

(E) Bill Gates vai comprar um Picasso para por na sala. 
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24. Complete the passage below with the correct form of the verb in parentheses. 

Then choose the correct alternative. 

 

Ranulf  Fiennes is Britain’s best known explorer, and, at 65, the perfect 

example of the idea that people ___________ old like they used to. He 

___________ an explorer since the 1960s. He ___________ 40 years 

___________ the world, from polar ice caps to deserts. He ___________ many 

records. In 1993, for example, he and a friend tried to cross Antarctica without 

help. They pulled food supplies across the ice, ___________ 1,300 miles 

before they had to call for help. 

 

(A) are growing – was – spent – explored – set - covering. 

(B) aren’t growing – was - has spent – exploring – set - has covered. 

(C) grow - has been - has spent – explored - has set - covering 

(D) aren’t growing - has been - has spent – exploring - has set - covered 

(E) grow – is – spent – exploring – set - covered. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Choose the answer with the verbs that appropriately complete the text below. 

 

Most bank employees these days have to wear a uniform. Women employees 

______wear a uniform top and matching skirt or trousers in the company colour, 

and they ______.wear any jewellery. However, they ______ wear uniform shoes. 

Unlike some other financial companies they don’t have a dress-down Friday, so 

they ______.wear their own clothes at all. 

 

(A) can – can – mustn’t – don’t have to 

(B) must  -  can’t – don’t have to – mustn’t 

(C) don’t have to – have to – can’t - must 

(D) can – can’t – must – have to 

(E) can’t – mustn’t – have to – must 

 

 

26. How did you like the story? 

 

(A) It’s creepy. 

(B) It’s interested. 

(C) It’s amazed. 

(D) It’s watery. 

(E) It’s heart-broken. 

 

 

27. How many glasses of water do you drink a day? 

 

(A) Too little 

(B) Not much 

(C) Not many 

(D) A little 

(E) Too much 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO! 
O candidato deve responder, somente, os itens referentes ao idioma estrangeiro pelo 

qual fez opção no seu requerimento de inscrição, devendo marcar suas respostas no 

cartão de respostas. 

INGLÊS 
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28. Choose the alternative that correctly completes the dialogue below: 

 

You don’t look very _______. Are you ill? 

No, just a bit tired. 

Did you like the party last night? 

Yes, it was quite ______ . 

 

(A) good -  well 

(B) better -  worse 

(C) worse -  well 

(D) gooder -  better 

(E) well -  good 

 

 

29. Choose the alternative that correctly completes the sentences below:  

 

What time _______________? 

Sorry. I don’t know ___________ 

 

(A) do the bus leaves -  when is it. 

(B) does the bus leaves -  when it is. 

(C) did the bus left -  when it was. 

(D) did the bus leave -  when did it. 

(E) does the bus leave -  when it is. 

 

 

30. Choose the alternative that correctly completes all examples below:  

 

___ a bus; ___ the first floor; ___ a ship. 

 

(A) on 

(B) in 

(C) at 

(D) to 

(E) for 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO I (Considere o texto I para a resolução dos itens 24 a 27) 
 

El tiempo libre y modo de vida… 
 

1  Después de la segunda  guerra mundial el confort transforma de manera 

determinante el modo de vida, las mejoras en el equipamiento, el contenido de la vida  

familiar su organización y ritmo. La llegada de aparatos domésticos introduce el 

principio de la economía  del tiempo en las tareas comunes y corrientes, como la 

preparación y cuidado de los alimentos asumidos en el cuadro familiar inician su 

transferencia al sector de la economía  comercial como los alimentos preparados y la 

ropa confeccionada industrialmente. 

8  De esta manera  es como  el ama de casa, se libera de un tiempo que 

anteriormente estaba destinado al trabajo doméstico, y que al  menos teóricamente 

pasa a formar parte del tiempo desocupado, al que llamaremos ”libre”. Es un tiempo 

sociocultural, un tiempo de prácticas  sociales individuales  y colectivas que resultan 

de la interacción social. Los sociólogos que han participado en el estudio del concepto 

de tiempo social distinguen dos aspectos principales. Es decir,  existe en una cultura 

propia, en una misma sociedad una pluralidad de tiempos sociales de donde se 

desprenden básicamente dos categorías de tiempo de trabajo y el tiempo familiar. 

16 El tiempo de trabajo incluye el trabajo efectivo, el de transporte  ligado al 

trabajo y el de espera o pausas de trabajo. El tiempo familiar radica en las tareas de la 

casa, la atención a los hijos, entretenimientos familiares, las ocupaciones religiosas y 

el descanso. 

20 El tempo libre a que el hombre tenga derecho no es solo cuestión cuantitativa 
o temporal, tiene más un sentido cualitativo puesto que en él se modifica nuestro estilo 

de vida y las estructuras sociales en las que nos insertamos, así como los valores y 

principios a que incorporamos a nuestra existencia. 

 

ATENÇÃO! 
O candidato deve responder somente os itens referentes ao idioma estrangeiro pelo 

qual fez opção no seu requerimento de inscrição, devendo marcar suas respostas no 

cartão de respostas. 

ESPANHOL 
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24. El fin de la segunda guerra agudiza en la sociedad el sentimiento de  

(A) miedo. 

(B) venganza. 

(C) presunción. 

(D) confort. 

(E) ahorro. 

 

 

25. La llegada de los aparatos domésticos permite a la gente post segunda guerra 

mundial  

 

(A) apropiarse de la vanidad como esencia primera. 

(B) tornar la sociedad frívola y fútil. 

(C) tornar las labores domésticas dispensables. 

(D) recargar la economía doméstica con dispendio innecesario. 

(E) tener un tiempo de prácticas sociales individuales y colectivas. 

 

 

26. Respecto al uso de la lengua en el texto, es correcto decir: 

 

(A) en el (L. 2)  es una contracción masculina. 

(B) como (L.4)  es verbo regular de 2ª conjugación. 

(C) un (L. 8)  equivale a numeral ordinal. 

(D) solo (L.20)  es sustantivo común. 

(E) más (L.21)  es un adverbio de cantidad. 

 

 

27. Hay correspondencia entre la expresión y su significado, en: 

 

(A) aparatos (L.3) - magnificencias. 

(B)  tareas (L.4) - hendiduras.  

(C) radica (L.17) - arraiga. 

(D) entretenimientos (L.18) - aburrimientos. 

(E) insertamos (L.22) - sacamos. 

 

 

 

 

TEXTO II (Considere o texto II para a resolução dos itens 28 a 30) 

 

El ocio no se jubila para personas mayores 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Disponível em: http://www.vejezyvida.com/las-ventajas-de-la-jubilacion-el-ocio-no-se-jubila. 

Acesso em 01de maio de 2012) 

 

1 Llegada la jubilación son muchas las personas que, ya sea por desmotivación 

o por desconocimiento de la oferta de ocio a su alcance, no saben cómo llenar el 

tiempo libre que antes ocupaban con el trabajo. La práctica de alguna actividad de 

recreo en una etapa de la vida que puede durar diez, quince, treinta o cuarenta años 

es fundamental, no sólo para mantener entrenadas ciertas capacidades cognitivas o 

físicas y minimizar el efecto de ciertos deterioros psico-físicos, sino también para 

preservar la interacción con el entorno y encontrar significación a esta etapa de la 

vida. 

 

 

 

4 

 

7 

28.  ¿ Cuál será  la mejor lectura para la imagen que ilustra el texto? 

(A) Adiós oficina de trabajo. 

(B) Hidrogimnasia e hidropilates actividades físicas para mayores y jóvenes. 

(C) Aventuras en el mar en  verano. 

(D) Hidrogimnasia: actividad para enfermos. 

(E) Momentos de hidrogimnasia en la tercera edad.   

 

 

http://www.vejezyvida.com/las-ventajas-de-la-jubilacion-el-ocio-no-se-jubila
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29. ¿ A causa de qué los mayores reaccionan al que registra el texto?  

 

“Llegada la jubilación son muchas las personas que, ya sea por desmotivación o 

por desconocimiento de la oferta de ocio a su alcance, no saben cómo llenar el 

tiempo libre que antes ocupaban con el trabajo.” 

 

(A) El trabajo de tantos años les enfrió el placer  del ocio. 

(B) Desconocen los sitios donde hay prácticas de recreo. 

(C) Generalmente los jubilados ya son mayores enfermos. 

(D) La pensión que les cobra es suficiente para las medicinas. 

(E) Porque son personas tristes y malhumoradas. 

 

 

30. Hay una indicación correcta sobre la expresión: 

 

(A) muchas ( L.1) – es adverbio de cantidad.  

(B) alguna (L.3) -  es adjetivo indefinido. 

(C) jubilación  (L.1) – es una palabra llana terminada en la n. 

(D) ya sea (L.1) - es una conjunción copulativa. 

(E) diez  (L.4) - tienen como multiplicativos duodécimo. 

 

 

 


