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Para responder às questões de números 01 a 07, leia o texto apresentado a seguir, que integra a reportagem
intitulada Leitura, moral e ética sobre o 1o Seminário Victor Civita de Educação. Essa matéria foi publicada na
edição de novembro de 2006 da revista Nova Escola.

Professor peregrino

Para analisar a ética e a moral do homem
pós-moderno e propor caminhos mais promis-
sores, o psicólogo Yves de La Taille comparou-o
a um turista e colocou-o em oposição a um pere-
grino. O turista, de acordo com ele, viaja por
recreação, busca apenas o prazer, não dá atenção
à situação social do local que visita e muito menos
às pessoas que lá estão apenas para servi-lo.
Raramente traz de volta uma experiência de vida.
Para o turista, pouco importa o caminho. O tempo
da viagem é um hiato, um tempo perdido, progra-
mado, quando geralmente ele dorme. A progra-
mação do turista é prévia: ele quer conhecer partes,
em tempos corretos, e nada pode dar errado. Sua
viagem, em geral, nada tem a ver com o momento
que está vivendo, antes e depois das férias.

Já o peregrino, segundo De La Taille, viaja
porque tem um querer, busca alguma coisa, uma
identidade. Escreve um diário e traz da sua viagem
uma experiência. Para ele, a ida e a volta são lentas
e importantes, o caminhar tem seu valor. O pere-
grino não busca o prazer, mas a alegria. Enquanto
o turista espera, o peregrino quer.

�Que cidadãos estamos reproduzindo na
escola, turistas ou peregrinos?�, perguntou De La

Taille, acreditando ser a primeira opção a resposta.
Para ele, vivemos numa era de fragmentação,
tanto de tempos como de espaços. E citou o Jornal
Nacional, com seus fragmentos de notícias, os
shoppings, com suas lojas que nada têm a ver
umas com as outras (a não ser o fato de serem
lojas), os videoclipes, com suas colagens de
imagens desconexas... �Nosso tempo é uma
seqüência de pequenas urgências�, argumentou.
O celular, que o psicólogo fez questão de dizer
que não tem, e o e-mail, da forma como são
utilizados, são os exemplos máximos desse tipo
de fragmentação. �Vivemos a ditadura do prazer
numa época em que a ordem é comunicar-se, o
que é muito diferente de estar com o outro.�

Mas o que vai na bagagem de um professor
turista e de um professor peregrino? A questão,
feita por um dos presentes, foi assim respondida
por De La Taille: �Na bagagem do turista − grande
e espaçosa −, encontraríamos apenas as receitas,
a tecnologia. Na do peregrino − uma trouxinha,
pois o que importa está na cabeça −, haveria o
conhecimento, a experiência e tudo o que ele tem
a compartilhar com seus alunos�.

RICARDO FALZETTA
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Questão - 01
Nessa parte da matéria da Nova Escola, o redator organizou seu texto em torno de informações sobre a participação
de um dos palestrantes, Yves de La Taille.
Julgue se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre essas informações e a organização do texto.

(   )

(   )

(   )

As motivações, ações e participantes envolvidos em uma viagem servem como base para o palestrante
desenvolver uma comparação que enfatiza o antagonismo, as diferenças.
Pela leitura do primeiro e segundo parágrafos, percebe-se que Yves de La Taille atribui valor positivo às ações
do turista.
O subtítulo da matéria, Professor peregrino, é uma referência ao tipo de educador que, conforme se infere das
idéias apresentadas no terceiro parágrafo, predomina nas escolas.

Questão - 02
As figuras do turista e do peregrino aparecem ao longo de todo o texto, o que favorece a unidade textual e pode ser
analisado como uma estratégia que auxiliou o psicólogo a tornar mais claras as idéias que defende. Outra estratégia
a que Yves de La Taille recorreu foi a

a)
b)
c)
d)
e)

apresentação de exemplos familiares à sociedade contemporânea e à brasileira.
distinção entre os telejornais e videoclipes exibidos na França e no Brasil.
definição de termos técnicos, próprios à sua área de atuação profissional, a Psicologia.
formulação de duas perguntas retóricas, isto é, vazias de conteúdo.
menção a dados estatísticos extraídos de pesquisas recentes sobre comunicação.

A seqüência correta é

a)
b)
c)
d)
e)

F - V - V.
V - F - F.
V - V - V.
F - F - F.
V - F - V.

Questão - 03
Conforme La Taille, o homem pós-moderno identifica-se, ética e moralmente, com um turista e opõe-se a um
peregrino. A distinção entre turista e peregrino é também analisada na esfera da cidadania e da educação, o que
leva o redator a usar, no texto, mecanismos de coesão para retomar esses dois referentes, evitando sua repetição.
Todos os elementos coesivos sublinhados nos segmentos a seguir retomam turista, À EXCEÇÃO DE

a)
b)
c)
d)
e)

lá estão apenas para servi-lo. (l. 8)
quando geralmente ele dorme. (l. 12)
Sua viagem, em geral, nada tem a ver (...) (l. 14-15)
acreditando ser a primeira opção a resposta. (l. 26)
ele tem a compartilhar com seus alunos. (l. 48-49)

Questão - 04
Na linha 18, La Taille, ao esclarecer a motivação de um peregrino para viajar, empregou porque, evidenciando que,
nesse contexto, essa palavra é um(a)

a)
b)
c)
d)
e)

advérbio interrogativo.
preposição.
locução adverbial.
conjunção.
locução prepositiva.
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Questão - 05
Observe a disposição dos termos nas seguintes construções:

I.
II.
III.

Para o turista, pouco importa o caminho. (l. 10)
Nosso tempo é uma seqüência de pequenas urgências. (l. 33-34)
Na bagagem do turista - grande e espaçosa -, encontraríamos apenas as receitas, a tecnologia. (l. 44-46)

Dispor os termos na oração, alterando a ordem direta, é um recurso expressivo que foi explorado

a)
b)
c)
d)
e)

apenas em I.
apenas em I e III.
apenas em II.
apenas em II e III.
em I, II e III.

Para responder às questões de números 06 e 07, considere a seguinte observação:

Questão - 06
Tendo essa observação em mente, julgue se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o emprego da
seqüência estamos reproduzindo na frase interrogativa com a qual se inicia o terceiro parágrafo (l. 24-25).

Questão - 07
Analise uma reescrita possível para a pergunta lançada nas linhas 24 e 25:

a)
b)
c)
d)
e)

a existência de um aposto.
o deslocamento do objeto direto.
a existência de um vocativo.
a intercalação de um predicativo.
o deslocamento do adjunto adverbial.

Respeitadas as diferenças da intenção comunicativa de
quem a produz, a frase interrogativa apresenta estrutura
lingüística semelhante à da frase declarativa, isto é, uma oração
geralmente com sujeito e predicado.

a)
b)
c)
d)
e)

F - F - F.
V - F - V.
F - V - F.
V - F - F.
V - V - V.

A seqüência correta é

Com o deslocamento de que cidadãos para a posição final, a semelhança entre a organização sintática da frase
reescrita e a da declarativa fica mais evidente. Deixa-se claro, assim, que o emprego da vírgula é necessário, pois
ela está sinalizando

Estamos reproduzindo na escola que cidadãos, turistas ou peregrinos?

(   )

(   )
(   )

O pronome nós, implícito na desinência verbal, corresponde ao sujeito gramatical da frase e, no texto, refere-
se a um conjunto de pessoas restrito a dois elementos: o pensador francês e o público participante do
Seminário.
A seqüência é uma locução verbal constituída de um verbo auxiliar e um verbo principal no gerúndio.
Na seqüência, o emprego do presente do indicativo denota que a ação de reproduzir atribuída à escola ocorrerá
num futuro bem próximo.
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Literatura Brasileira

A UFSM, ao implantar o chamado regime de cotas, mostra a preocupação com as minorias sociais que são,
em certa medida, grupos sociais colocados à margem de uma sociedade.

Se a cultura ocidental é branca, masculina, cristã e sadia, tudo o que foge a esse parâmetro é considerado
�diferente�: afro-descendentes, índios, mulheres, homossexuais, portadores de necessidades especiais etc. A
inclusão e o respeito às diferenças são atitudes consideradas politicamente corretas.

A Literatura Brasileira também trata desses grupos sociais diferentes, com enfoques que se modificam de
acordo com a época.

www.ufsm.br - 05.9.07.
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Questão - 08
Se hoje as minorias têm as ações afirmativas que respeitam suas identidades, a Literatura Naturalista do século
XIX pode ser considerada preconceituosa, se levarmos em consideração o seguinte fragmento de O cortiço, de
Aluísio Azevedo:

a)
b)
c)

d)
e)

a teoria determinista, porque Bertoleza estava à procura de um homem de raça superior à sua.
a exploração que João Romão sofria, na medida em que era um estrangeiro.
a teoria existencialista, que explica a maneira como o amor de João Romão em relação a Bertoleza é emotivo
e passional.
a teoria positivista, que no século XIX instituía o interesse material nas relações humanas.
que não há diferença entre negros, cafuzos e estrangeiros, pois, no Brasil do século XIX, não havia preconceito
racial nem étnico, só nos textos literários.

Nesse fragmento, é possível identificar também

Abriu-lhe logo uma conta corrente, e a quitandeira, quando
precisava de dinheiro para qualquer coisa, dava um pulo até à venda
e recebia-o das mãos do vendeiro, de �Seu João�, como ela dizia.
Seu João debitava metodicamente essas pequenas quantias num
caderninho, em cuja capa de papel pardo lia-se, mal escrito e em
letras cortadas de jornal: �Ativo e passivo de Bertoleza�.

E por tal forma foi o taverneiro ganhando confiança no espírito
da mulher, que esta afinal nada mais resolvia só por si, e aceitava
dele, cegamente, todo e qualquer arbítrio. Por último, se alguém
precisava tratar com ela qualquer negócio, nem mais se dava ao
trabalho de procurá-la, ia logo direito a João Romão.

Quando deram fé estavam amigados.
Ele propôs-lhe morarem juntos e ela concordou de braços

abertos, feliz em meter-se de novo com um português, porque,
como toda a cafuza, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e
procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua.

Questão - 09
Se tratamos de minorias, não é possível ignorar que as mulheres lutam, ainda, por seus direitos. No Romantismo,
elas não tinham essa opção e eram vistas de modo bem diferente. Leia agora o poema com atenção:

Considerando a primeira estrofe do Soneto de Álvares de Azevedo, há uma
comparação entre a mulher amada e ________; considerando as duas primeiras estrofes,
é possível afirmar que a mulher é esboçada como ___________ e _________.

a)
b)
c)
d)
e)

as flores  -  etérea  -  impalpável
as flores  -  submissa  -  sensual
a lua  -  etérea  -  impalpável
a lua  -  submissa  -  sensual
as nuvens  -  etérea  -  impalpável

Assinale as palavras que preenchem corretamente as lacunas.

Soneto

Pálida à luz da lâmpada sombria,
Sobre o leito de flores reclinada,
Como a lua por noite embalsamada,
Entre as nuvens do amor ela dormia!

Era a virgem do mar, na escuma fria
Pela maré das águas embalada!
Era um anjo entre nuvens d�alvorada
Que em sonhos se banhava e se esquecia!

Era mais bela! o seio palpitando...
Negros olhos as pálpebras abrindo...
Formas nuas no peito resvalando...

Não te rias de mim, meu anjo lindo!
Por ti − as noites eu velei chorando,
Por ti − nos sonhos morrerei sorrindo!
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Questão - 10
Se hoje o índio tem possibilidade de garantir uma vaga na Universidade, no Romantismo ele era idealizado. É
correto afirmar que, em �Os Timbiras�, de Gonçalves Dias,

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas I e II.
apenas I e III.
apenas II.
apenas II e III.

Está(ão) correta(s)

I.
II.
III.

o indianismo significa uma busca das raízes nacionais.
o índio é visto como um primitivo integrado à natureza.
o índio, embora não obedeça a códigos de honra nem tenha generosidade, é sempre herói.

Questão - 11
________________ tenta mostrar um painel das relações do índio brasileiro com

o homem europeu. Mostra, por exemplo, o índio antes da chegada dos portugueses, o
princípio de sua miscigenação e, depois, já cristianizado, num estado de quase servidão
ao homem branco, no _________ do século XIX _____________.

a)
b)
c)
d)
e)

José de Alencar  -  romance  -  O Guarani
José de Alencar  -  romance  -  Ubirajara
Gonçalves Dias  -  poema  -  �O canto do Piaga�
José de Alencar  -  romance  -  Sonhos d�Ouro
Gonçalves Dias  -  poema  -  �I-Juca Pirama�

Assinale as palavras que preenchem corretamente as lacunas.

Questão - 12

a)
b)
c)
d)
e)

nonassílabos, evoca-se o sono dos negros que passam o tempo dormindo.
em redondilha maior, existe um contraste entre a terra natal e os rigores desumanos da escravidão.
decassílabos, descreve-se a serenidade dos negros em relação ao tratamento cruel que recebiam.
octossílabos, mostra-se a passividade dos negros em relação à prisão a que estão sujeitos no navio.
em redondilha menor, há um paradoxo entre a tranqüilidade dos negros e as caçadas durante a viagem.

Nessa estrofe, composta de versos

Castro Alves foi um poeta da chamada Terceira Geração Romântica, cuja melhor realização na poesia social foram
os poemas abolicionistas, que mostram a realidade do negro escravizado.
Leia com atenção o seguinte fragmento de �Navio Negreiro�:

Ontem a Serra Leoa,
A guerra, a caça ao leão,
O sono dormido à toa
Sob as tendas d�amplidão...
Hoje... o porão negro, fundo,
Infecto, apertado, imundo,
Tendo a peste por jaguar...
E o sono sempre cortado
Pelo arranco de um finado,
E o baque de um corpo ao mar...
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Questão - 13
Cruz e Souza sentiu na pele a angústia de ser negro no Brasil escravocrata, o que fez com que se voltasse muitas
vezes para os marginalizados e os humilhados nos seus poemas. Outras vezes, há uma angústia existencial.
Observe:

I.
II.
III.

emprega, nos dois quartetos, rimas intercaladas.
elabora objetivamente a associação de palavras que remetem a um significado.
entrelaça sensações, a fim de tecer uma rede de imagens vagas e sugestivas.

Nesse poema, Cruz e Souza

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas I e II.
apenas I e III.
apenas II.
apenas III.

Está(ão) correta(s)

O grande sonho

Sonho profundo, ó Sonho doloroso,
Doloroso e profundo Sentimento!
Vai, vai nas harpas trêmulas do vento
Chorar o teu mistério tenebroso.

Sobe dos astros ao clarão radioso,
Aos leves fluidos do luar nevoento,
Às urnas de cristal do firmamento,
Ó velho Sonho amargo e majestoso!

Sobe às estrelas rútilas e frias,
Brancas e virginais eucaristias,
De onde uma luz de eterna paz escorre.

Nessa Amplidão das Amplidões austeras
Chora o Sonho profundo das Esferas,
Que nas azuis Melancolias morre...

Questão - 14
Se fosse escrito hoje, o romance de que foi extraído o fragmento a seguir sofreria várias críticas, na medida em que
não se poderia classificá-lo como politicamente correto.

O pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma
compostura tão senhoril; e coxa! Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às
vezes um imenso escárnio. Por que  bonita, se coxa? por que coxa, se bonita? Tal era
a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa, de noite, sem
atinar com a solução do enigma. O melhor que há, quando se não resolve um enigma,
é sacudi-lo pela janela fora; foi o que eu fiz; lancei mão de uma toalha e enxotei essa
outra borboleta preta, que me adejava no cérebro. Fiquei aliviado e fui dormir. Mas o
sonho, que é uma fresta do espírito, deixou novamente entrar o bichinho, e aí fiquei eu
a noite toda a cavar o mistério, sem explicá-lo.

Amanheceu chovendo, transferi a descida; mas no outro dia, a manhã era límpida
e azul, e apesar disso deixei-me ficar, não menos que no terceiro dia, e no quarto, até
o fim da semana. Manhãs bonitas, frescas, convidativas; lá embaixo a família a chamar-
me, e a noiva, e o parlamento, e eu sem acudir a coisa nenhuma, enlevado ao pé da
minha Vênus Manca. Enlevado é uma maneira de realçar o estilo; não havia enlevo,
mas gosto, uma certa satisfação física e moral. Queria-lhe, é verdade; ao pé dessa
criatura tão singela, filha espúria e coxa, feita de amor e desprezo, ao pé dela sentia-
me bem, e ela creio que ainda se sentia melhor, ao pé de mim.

a)
b)
c)
d)
e)

Memórias de Um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida.
Dom Casmurro, de Machado de Assis.
Luzia Homem, de Domingos José Olímpio.
Memórias póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis.
O cortiço, de Aluísio Azevedo.

Esse fragmento foi retirado do romance
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Espanhol

***     Se você optou por Inglês, passe para a página 12.    ***

Leia o texto I para responder às questões de números 15 a 19.

Questão - 15
Pode-se afirmar que �una leyenda autóctona� (l. 1) é um(a)

a)
b)
c)
d)
e)

história dos espanhóis contada pelos moradores do lugar.
fábula sobre a conquista da América.
lenda indígena da América pré-colombiana.
conto de um escritor inca.
lenda registrada pelos espanhóis.

TEXTO I

La historia inca del antiguo cerro boliviano de la plata

Según una leyenda autóctona, tiempo antes de que llegaran los españoles, el inca Huayna Cápac
acudió a visitar el Sumaj Orcko (�el monte más hermoso�), de cuya belleza había oído hablar a sus
súbditos.
El Inca intuyó que aquel cono gigantesco de color rojizo, siendo tan bello y singular, podía contener
piedras y metales preciosos, y envió a su gente a trabajar al cerro para extraerlos y ofrecérselos a los
dioses.
Pero cuando los mineros indios empezaron a picar, una voz fuerte como un trueno surgió de las
profundidades de la montaña y les dijo: �Esta plata no es para vosotros, estas riquezas serán para los
que vendrán del más allá�. Los mineros salieron asustados y no volvieron. Tras este episodio, el cerro
pasó a llamarse Potojsi, que en quechua significa �truena, explota�.

Revista Historia y Vida. Mayo 2005. p. 91.

1

5

10

El monte más hermoso
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Questão - 16

a)
b)
c)
d)
e)

arroxada.
avermelhada.
amarelada.
rosada.
escurecida.

Questão - 17
A comparação em �una voz fuerte como un trueno� (l. 7) é um modo de ilustrar

a)
b)
c)
d)
e)

a força da voz.
a intensidade do trovão apenas.
a fúria da tempestade.
a explosão da mina.
o barulho do vento.

Questão - 18
Considerando as informações dadas no segundo parágrafo (l. 4-6), o que �el inca� ofereceu aos deuses?

a)
b)
c)
d)
e)

Somente metais.
O cerro sagrado.
Os mineiros indígenas.
Metais e pedras preciosas.
Todas as riquezas do seu império.

Questão - 19
Relacionando as informações gráficas com o conteúdo do texto, observa-se que o �cerro boliviano de la Plata� se
localizava

a)
b)
c)
d)
e)

na parte norte dos Andes.
no litoral do Oceano Pacífico.
no atual território do Peru.
no território do vice-reinado do Peru.
na fronteira com a Colômbia.

Em �aquel cono gigantesco de color rojizo� (l. 4), a palavra destacada significa
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TEXTO II

MAITENA. Curvas Peligrosas 2. Ed. Sudamericana-Lumen, Buenos Aires, 2003. p. 29.
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Questão - 20
No segmento �sobre todo de uno mismo�, a expressão destacada complementa a idéia de �Reírse�, evidenciando a

a)
b)
c)
d)
e)

necessidade de ser feliz de cada um.
importância de a pessoa rir de si mesma.
existência de motivos para rir.
vantagem do riso na vida dos idosos.
intensidade com que se deve viver.

Questão - 21
A melhor tradução do segmento �al niño que hay en uno� é

a)
b)
c)
d)
e)

o pequeno menino que existe em você.
a criança que há no seu coração.
o guri que você foi.
a criança que existe em cada um de nós.
o pequeno menino que há dentro da gente.

Questão - 22
Sendo o texto uma �Receta para vivir 100 años�, ele tem por objetivo apresentar

a)
b)
c)
d)
e)

conselhos para levar uma vida apenas divertida.
instruções para uma velhice tranqüila.
instruções para uma vida feliz, equilibrada e longa.
dicas para organizar melhor o tempo.
conselhos para jovens sem limites.

Questão - 23
As formas verbais ¡Revuelva!; ¡Incorpore!; ¡Destape!; ¡Mezcle!, que acompanham os desenhos, estão no
a)
b)
c)
d)
e)

imperativo.
presente do subjuntivo.
presente do indicativo.
futuro do presente.
infinitivo.

Questão - 24
Assinale a alternativa que apresenta um verbo destacado do texto com seu respectivo sinônimo.

a)
b)
c)
d)
e)

reservar  -  verter
añadir  -  agregar
saltear  -  hervir
condimentar  -  decorar
rallar  -  cortar

Questão - 25
Em �una pizca de locura�, a palavra sublinhada tem sentido de

a)
b)
c)
d)
e)

receita.
entrada.
prato.
porção.
cardápio.
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Inglês

Leia o texto I para responder às questões de números 15 a 19.

Questão - 15
O objetivo do texto é

a)
b)
c)
d)
e)

divulgar recentes abordagens terapêuticas para combater as infecções causadas por bactérias.
difundir novos tratamentos para fobias e comportamentos compulsivos.
anunciar o lançamento de uma vacina contra o câncer.
revelar novos experimentos com bactérias para melhorar a qualidade de vida.
alertar sobre os perigos de brincadeiras com lama.

Questão - 16
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

1.
2.
3.
4.
5.

The debunker (l. 1)
germophobes (l. 2)
Mycobacterium vaccae (l. 11)
brain chemical serotonin (l. 14)
cancer patients (l. 25)

A seqüência correta é

a)
b)
c)
d)
e)

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

(   )
(   )
(   )
(   )
(   )

presente(s) na lama e no solo
efeitos no humor
saúde emocional, vitalidade e função cognitiva aprimorada
explicação surpreendente
medo de micróbios

Questão - 17
A função desempenhada pela terminação �y� na palavra �filthy� (figura) NÃO pode ser aplicada em

a)
b)
c)
d)
e)

many.
healthy.
dirty.
muddy.
happy.

TEXTO I

Newsweek, May 7, 2007. p. 7.

1

5

10

15

20

25
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Questão - 18
Os modalizadores �shouldn�t (l. 27) e �may� (figura) expressam, respectivamente,

a)
b)
c)
d)
e)

certeza e possibilidade.
censura e imposição.
sugestão e probabilidade.
proibição e permissão.
advertência e habilidade.

Questão - 19
O determinante �That� (l. 25), nesse contexto, refere-se a

a)
b)
c)
d)
e)

the immune system.
the new study.
the emotional health.
the lead author.
the hand soap.

Leia o texto II para responder às questões
de números 20 a 25.

Questão - 20
Escolha a alternativa que melhor resume
a função principal do texto.

a)
b)

c)

d)

e)

Parabenizar os ambientalistas.
Louvar a administração do presidente
dos Estados Unidos da América.
Reclamar  do  último  relatório  do
Departamento de Assuntos Internos.
Protestar contra a nova política para
a proteção dos animais em extinção.
Comunicar a mudança de postura do
governo Bush em relação à política
ambientalista.

TEXTO II

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Newsweek, January 8, 2007. p. 4.
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Questão - 21
Assinale, de acordo com o texto, se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F).

(   )
(   )
(   )
(   )
(   )

Para sobreviver, um urso polar precisa diariamente de cerca de dois quilos de gordura animal.
Um urso polar precisa mergulhar nas águas frias do Ártico em busca de sua presa predileta.
As focas e os ursos polares estão correndo risco de extinção devido à poluição.
O urso branco está sendo vítima da redução da área de mar congelado, seu território de caça.
Os ursos polares são considerados uma ameaça ao meio ambiente.

A seqüência correta é

a)
b)
c)
d)
e)

V - F - F - V - F.
F - F - V - F - F.
V - V - F - V - V.
F - V - F - F - V.
V - F - V - F - F.

Questão - 22

a)
b)
c)
d)
e)

give birth to it.
like it.
tolerate it.
enjoy it.
leave it.

Questão - 23
Os marcadores discursivos �for� (l. 6), �Although� (l. 10 e 29) e �as� (l. 25) introduzem, respectivamente, a idéia de

a)
b)
c)
d)
e)

causa  -  oposição  -  tempo.
instrumentalização  -  ênfase  -  causa.
substituição  -  exclusão  -  propósito.
alternância  -  exemplificação  -  inclusão.
tempo  -  concessão  -  classificação.

Questão - 24
Assinale a alternativa que melhor define o significado de �threatened� (l. 26) e �endangered� (l. 28).

a)
b)
c)
d)
e)

into trouble   -   in risk of extinction
lonely   -   abandoned
wild   -   victimized
tender   -   dangerous
safe   -   harmful

Questão - 25
As palavras �their� (l. 12), �it� (l. 13) and �which� (l. 19) referem-se, respectivamente, a

a)
b)
c)
d)
e)

the biologists  -  an adult bear  -  an opening.
the environmentalists  -  a seal  -  victim.
the bears  -  sea ice  -  global warming.
the seals  -  habitat  -  polar ice cap.
decades  -  a breath  -  the mammal.

O segmento sublinhado no comentário �GRIN AND BEAR IT�, abaixo da gravura, dirigido aos aliados de Bush que
não admitem a gravidade do aquecimento global, pode ser substituído, sem perda de sentido, por
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Matemática

Questão - 26

Questão - 27
Em certa região, a temperatura média mensal, em oC, varia de acordo com a lei

(   )
(   )
(   )
(   )

A temperatura média mensal máxima é de 28oC.
O período da função y = f ( t )  é igual a 6.
A temperatura média mensal é igual a 16oC nos meses de maio e setembro.
A temperatura média mensal mínima é de 12oC.

a)

b)

c)

d)

e)

      1

cos 0,15o

tg 0,15o

      1

cos 89,85o

sen 0,15o

cos 0,15o

Questão - 28
Uma indústria produziu 10.000 unidades de um certo produto em janeiro de 2007. Supondo que a produção aumente
em 50 unidades a cada mês, pode-se afirmar que

I.
II.
III.

a seqüência de unidades produzidas a cada mês forma uma progressão geométrica (PG) de razão 50.
o número total de unidades produzidas é, ao final do primeiro ano, de 123.300 unidades.
a produção de 10.750 unidades por mês ocorrerá em abril de 2008.

a)
b)
c)
d)
e)

V - F - F - V.
V - V - F - F.
V - F - V - V.
F - F - V - F.
F - V - V - F.

A seqüência correta é

em que t é medido em mês, t = 1 corresponde ao mês de janeiro e t = 2, ao mês de fevereiro, e assim por diante.

Assinale V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

a)
b)
c)
d)
e)

I apenas.
II apenas.
I e II apenas.
II e III apenas.
I, II e III.

πf ( t )  = 20 + 8 cos (            ),6
(t -1)

Para investigar a razão entre as distâncias da Terra ao Sol e da Terra à Lua, o astrônomo grego Aristarco de Samos
observou que, quando a Lua está no quarto crescente, o triângulo TLS (sendo T um observador na Terra, L o centro
da Lua e S o centro do Sol) é retângulo em L.

Sabendo que a medida do ângulo S é 0,15o, pode-se afirmar que essa razão é igual a
∧
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Questão - 29
Aquiles persegue uma tartaruga. A velocidade dele é igual a 10 vezes a velocidade da tartaruga. A distância que os
separa é 100 metros. Nessas condições, quando Aquiles vencer os 100 metros, a tartaruga terá corrido 1/10 do que
Aquiles percorreu e ficará 10 metros à sua frente. Quando Aquiles correr esses 10 metros, a tartaruga terá percorrido
1/10 dessa distância e ficará 1 metro à sua frente, e assim por diante. Então, a distância que Aquiles deverá correr
para alcançar a tartaruga será, em metros, de

Questão - 30

A tabela relaciona as quantidades de vitaminas A, B e C contidas em cada unidade dos alimentos I e II.
Ao ingerir 4 unidades do alimento I e 3 unidades do alimento II, a quantidade ingerida de vitamina A, B e C é dada
pela matriz

a)
b)
c)
d)
e)

[  8      9    23 ]
[  8    15     9  ]
[ 11   13    23 ]
[ 11   12    23 ]
[ 12    9    15  ]

Questão - 31
Seja (a, b, c) solução do sistema

   Vitamina A  Vitamina B Vitamina C

Alimento I           2         0       5

Alimento II           0         3       1

Questão - 32

O sistema de segurança de um laboratório utiliza um teclado numérico, conforme
está ilustrado na figura.

a)
b)
c)
d)
e)

   648
1.080
5.040
6.480
9.000

2x - y +  z = 2
6x - y + 2z = 9
2x - y + 2z = 7{ Então, é correto afirmar que

O número de senhas com 4 dígitos, as quais não iniciam com o dígito zero é dado
por

a < b-c
a, b e c são números inteiros.
a<b<c

a =

a, b e c são números negativos.

a)
b)
c)

d)

e)
2

b + c

a)

b)

c)

d)

e)

1.000

112

110

9
1.010

9
1.000
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Geografia

Questão - 33

Observe as figuras:

a)
b)
c)
d)
e)

depressão  -  planalto  -  serra  -  planície.
serra  -  planalto  -  planície  -  depressão.
serra  -  depressão  -  planalto  -  planície.
depressão  - planície  -  planalto  -  serra.
planalto  -  planície  -  serra  -  depressão.

As figuras correspondem, respectivamente, às formas de relevo:

MOREIRA, I. O Espaço Geográfico: Geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2002. p. 188,189 e 395.

1

3 4

2

Questão - 34

a)
b)
c)
d)
e)

são exatas como fronteiras políticas.
apresentam elementos que mudam bruscamente e assumem características de outra paisagem.
são determinadas pelos processos de desmatamento e erosão.
são dependentes da ação do homem.
são delimitadas pelas diferenças existentes entre as paisagens naturais na superfície da Terra.

Com base no texto e nos seus conhecimentos em relação às fronteiras naturais, é correto afirmar que elas

�A natureza física não estabelece guardiões de fronteiras
e tampouco estabelece limites de forma deliberada. Na natureza,
o limite é um elemento intruso, idealizado. Na natureza, o limite
existe como vida.�

ALMEIDA, L. M. A.; RIGOLIN, T. B. Fronteiras da globalização: Geografia
geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2004. p. 67.
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Questão - 35

(   )

(   )
(   )

(   )

Entre as preocupações da cartografia temática, estão os mapas de fluxo, os quais buscam demonstrar o
dinamismo dos fenômenos.
O maior fluxo está representado na ligação Londres-Nova York.
A América do Sul e o continente australiano têm uma participação limitada nos fluxos representados,
constituindo-se em centros secundários.
Os principais nós da rede aérea internacional estão representados pelas cidades de San Francisco, Cairo e
Jacarta.

A partir da análise do mapa e de seus conhecimentos, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa a
seguir.

MAGNOLI, D.; ARAUJO, R. Projeto de ensino de Geografia: natureza, tecnologias, sociedades -
Geografia Geral. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2004. p. 164.

a)
b)
c)
d)
e)

V - V - V - F.
V - F - F - V.
F - F - V - F.
V - V - F - V.
F - V - F - F.

A seqüência correta é
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Questão - 37
Observe o gráfico:

I.
II.

III.

A relação entre IDH e PIB per capita revela que maior PIB resulta em maior IDH.
O PIB per capita é um componente financeiro do IDH e, se for analisado isoladamente, esconde a distribuição
da renda.
O gráfico mostra equilíbrio entre PIB per capita e IDH nos países que apresentam níveis de rendimento
semelhantes.

A partir da análise do gráfico e de seus conhecimentos, é correto afirmar:

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I e II.
apenas II.
apenas I e III.
apenas III.
I, II e III.

Está(ão) correta(s)

MAGNOLI, D.; ARAUJO, R. Projeto de ensino de Geografia:
natureza, tecnologias, sociedades - Geografia Geral. 2 ed. São
Paulo: Moderna, 2004. p. 156.

Questão - 36

I.

II.

III.

O elevado número de adultos e idosos é característica de países com maior desenvolvimento socioeconômico
que já realizaram a sua transição demográfica e apresentam baixas taxas de natalidade e mortalidade.
Nos países desenvolvidos, tem ocorrido uma transformação na estrutura familiar, a partir da baixa taxa de
fecundidade.
Nos países com menor desenvolvimento socioeconômico, encontram-se elevados percentuais de população
jovem e de famílias numerosas, devido à persistência de elevadas taxas de natalidade.

Em relação à estrutura etária da população como indicador de desenvolvimento socioeconômico, é correto afirmar:

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I e II.
apenas I e III.
apenas II.
apenas III.
I, II e III.

Está(ão) correta(s)
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Questão - 38
Estabelecendo uma analogia entre o poema e o escoamento superficial,
é correto afirmar:

I.

II.

III.

O fragmento �Eu fui nascida no monte.../Não me leves para o mar�
sugere relação do nível de base geral de erosão com o nível médio
dos mares.
O fragmento �Resvalam numa descida� representa negação da
relação  entre  declividade e  ação das  águas  correntes  superficiais.
O fragmento �E a fonte, sonora e fria, /cantava, levando a flor� traz à
memória o ciclo de erosão fluvial.

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e III.
I, II e III.

Está(ão) correta(s)

MORAES, P. R. Geografia Geral e do Brasil. 2 ed.
São Paulo: HARBRA, 2003. p. 105.

�Deixa-me, fonte!� dizia

A flor, tonta de terror.
E a fonte, sonora e fria,
cantava, levando a flor.

�Deixa-me, deixa-me, fonte!�
Dizia a flor a chorar:
�Eu fui nascida no monte...

�Não me leves para o mar�.
[...]
�Carícia das brisas leves

�Que abrem rasgões de luar...
�Fonte, fonte, não me leves
�Não me leves para o mar!...�

As correntezas da vida
E os restos do meu amor
Resvalam numa descida

Como a da fonte e da flor...

A Flor e a Fonte
Vicente de Carvalho

Questão - 39

�Nos últimos anos, a tendência à globalização, à maior
interação e integração do comércio e das economias e as fusões
das grandes corporações criaram uma situação inimaginável há
três décadas: o desemprego estrutural.�

(   )

(   )

(   )

As economias modernas criaram formas de administração com ênfase na redução de custos, sendo diminuídas
as ofertas de emprego.
O desemprego estrutural afasta do mercado de trabalho um grande número de trabalhadores durante períodos
mais ou menos prolongados, atingindo principalmente os jovens e trabalhadores de pouca qualificação técnica.
Nos países desenvolvidos, a diminuição dos empregos na indústria foi compensada pelo aumento de vagas no
setor primário.

Com relação ao tema de que trata o texto, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa a seguir.

MORAES, P. R. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: HARBRA, 2005.
p. 406.

a)
b)
c)
d)
e)

F - F - V.
V - F - V.
V - V - V.
V - V - F.
F - V - F.

A seqüência correta é
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Questão - 40
Observe o gráfico:

A partir da análise do gráfico e de seus
conhecimentos, assinale verdadeira (V) ou falsa
(F) em cada afirmativa a seguir.

(   )

(   )

(   )

O processo crescente da concentração de dióxido de carbono e outros gases de estufa, ao provocar o efeito
de aquecimento global, motivou a definição do acordo protocolo de Kioto.
O efeito estufa garante a manutenção do equilíbrio térmico do planeta; torna-se danoso à sobrevivência das
várias espécies vegetais e animais, quando há desequilíbrio da composição atmosférica, devido à crescente
elevação da concentração de gases de estufa.
O crescimento da concentração de dióxido de carbono e outros gases de estufa indica que a capacidade de
assimilação desses gases pelos sistemas oceânicos e terrestres foi excedida.

a)
b)
c)
d)
e)

F - V - F.
F - F - V.
V - V - V.
V - F - F
V - V - F.

A seqüência correta é

Questão - 41
Em relação à formação, erosão  e conservação do solo, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa a
seguir.

(   )

(   )

(   )

O clima é um importante fator de formação do solo, já que a umidade e a temperatura exercem papel decisivo
nessa formação.
O homem, ao interferir no meio ambiente, pode provocar e agravar a erosão, que tem a própria ação da
natureza como elemento desencadeador dela.
O acesso da maioria dos países da África, da Ásia e da América Latina à modernização do campo e a novas
técnicas de proteção ao meio ambiente teve como conseqüência uma maior proteção ambiental e um aumento
na produção de alimentos.

a)
b)
c)
d)
e)

V - V - F.
F - V - F.
V - F - V.
F - F - V
V - V - V.

A seqüência correta é

SENE, E.; MOREIRA, J. C. Geografia Geral e do Brasil: Espaço
geográfico e globalização. 2 ed. São Paulo: Scipione, 1998. p. 398.
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Questão - 42
Observe a figura:

A partir da análise da figura e de seus conhecimentos em relação ao comércio mundial, é correto afirmar:

I.

II.

III.

O comércio mundial está estruturado em torno de três pólos nucleares: Europa Ocidental, América Anglo-
Saxônica e Ásia.
Os eixos estruturantes do comércio mundial demonstram a hegemonia dos países desenvolvidos na economia
mundial, além de revelar a importância da Ásia nos intercâmbios internacionais.
Os pólos periféricos mantêm correntes de intercâmbio entre si.

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas I e II.
apenas III.
I, II e III.

Está(ão) correta(s)

Questão - 43
Considerando a revolução técnico-científica, é correto afirmar:

I.

II.

III.
IV.

Nessa revolução, tornaram-se evidentes as tecnologias na microeletrônica, transmissão de informações,
automatização e robotização dos processos produtivos.
A evolução da química fina tornou possível a criação de novos remédios que propiciaram a cura de várias
doenças.
As empresas norte-americanas de software adquiriram a hegemonia sobre diferentes áreas da informática.
A onda de inovações tecnológicas se deu de forma homogênea em todo o planeta.

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas I, II e III.
apenas III e IV.
apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

Está(ão) correta(s)

MAGNOLI, D.; ARAUJO, R. Projeto de ensino de Geografia: natureza,
tecnologias, sociedades - Geografia Geral. 2 ed. São Paulo: Moderna,
2004. p. 128.
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História
Questão - 45

Sobre o processo de conquista da América Espanhola, escreva V se a afirmação for verdadeira e F se for falsa.

a)
b)
c)
d)
e)

V - V - F - F - F.
V - V - F - V - V.
V - F - F - V - V.
F - F - V - F - F.
F - F - V - V - V.

�O almirante Colombo encontrou, quando descobriu esta
ilha de Espanhola, 1 milhão de índios (...) dos quais, e dos que
nasceram então, não creio que estejam vivos, no presente ano
de 1535, 500, incluindo tanto crianças como adultos.�

Gonzalo Fernandez de Olviedo, historiador oficial da conquista.

A seqüência correta é

(   )

(   )

(   )

(   )

(   )

Nas regiões habitadas por grupos indígenas de cultura primitiva, a conquista resultou na expulsão ou eliminação
das populações nativas.
Nas regiões das médias e altas culturas, como Incas, Maias e Astecas, a conquista resultou em subjugação
das populações indígenas, apropriação do excedente de produção e domínio da força de trabalho.
A conquista foi sangrenta e não diferenciou estágios culturais ou densidade demográfica da população
indígena.
Mitos religiosos de alguns povos indígenas facilitaram a conquista à medida que os nativos previam a volta de
�deuses�, mitos esses que foram intensificados com os espanhóis.
A conquista, embora ocorresse sob o signo da cruz, teve como uma das motivações importantes a busca de
ouro e outros produtos comercializáveis.

Questão - 46

a)
b)

c)

d)

e)

Ocorreu uma crise no sistema escravista motivada, sobretudo, pelo fim da expansão territorial.
A crise financeira foi resultado da resistência às invasões bárbaras, o que levou à retirada de generais
germânicos do exército romano.
Ocorreu um aumento das despesas com a burocracia e o exército, em virtude da necessidade de o exército
imperial conter revoltas escravas em diferentes áreas do império.
A falta de gêneros alimentícios e a alta dos preços provocaram êxodo rural, levando ao crescimento desordenado
urbano e, conseqüentemente, a revoltas populares.
A crise provocada pela intervenção do exército nas lutas sucessórias fortaleceu o poder imperial, embora
tenha destruído sua coesão político-militar.

Nos séculos III e IV, crises internas e externas se agravaram e aceleraram o declínio do Império Romano. Sobre
esse período, é correto afirmar:

Questão - 44
Considerando as atividades agrárias, analise as afirmativas:

I.

II.

III.

Em relação às atividades agrárias, quanto maior for o nível tecnológico dos grupos humanos, menor será a
influência dos fatores físicos da natureza.
Apesar da capacidade de adaptação das plantas e do avanço da tecnologia de cultivo, as condições climáticas
continuam a ser um fator limitante.
Particularmente nas atividades agrárias, amplia-se a idéia de que o domínio sobre a natureza foi plenamente
atingido.

Está(ão) correta(s)

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas I e II.
apenas III.
I, II e III.
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Questão - 47
Embora não tenha ocorrido da mesma forma em toda a Europa Ocidental Medieval, o feudalismo se caracteriza
pela

a)
b)
c)
d)
e)

I apenas.
II apenas.
III apenas.
I e III apenas.
I, II e III.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

I.

II.
III.

produção nos domínios de proprietários pertencentes à nobreza e ao alto clero, com base na exploração do
trabalho servil (corvéia).
ruralização da sociedade e pela ausência de atividades comerciais.
submissão dos camponeses à terra, garantida tanto por coação militar e jurídica, quanto por um conjunto de
valores difundidos pela igreja para justificarem essa submissão.

Questão - 48

a)

b)

c)

d)
e)

Foi fruto de uma inquietação intelectual surgida devido às novas condições socioeconômicas da Europa, no
período de transição do feudalismo para o capitalismo.
O traço característico do renascimento foi a preocupação com a figura humana; no entanto, a influência da
igreja impediu a valorização do nu humano.
Não interferiu nas estruturas curriculares das universidades que continuaram voltadas para as disciplinas
teológicas.
A ênfase na cultura e nas artes levou à depreciação de ciências, como anatomia, física, astronomia.
A atuação dos mecenas (burgueses ricos que protegiam e financiavam artistas) impediu o desenvolvimento de
novas técnicas, cores, perspectivas e noções de equilíbrio.

Nos séculos XV e XVI, ocorreu, na Itália, um extraordinário desenvolvimento cultural, conhecido como �Renascimento�.
Sobre esse movimento, é correto afirmar:

Questão - 49
Segundo João Silvério Trevisan, em �Devassos no Paraíso�, a Inquisição, em Portugal e colônias, teria processado
40.000 pessoas, queimado 1.808 nas fogueiras e condenado 29.560 a outras punições. Sobre a Inquisição, é
correto afirmar:

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas II e III.
I, II e III.

Está(ão) correta(s)

I.

II

III.

Durante a primeira metade do século XVIII, ocorreu o maior número de perseguições no Brasil,  época em que
a extração do ouro era uma importante atividade da economia colonial.
O medo da ação dos inquisidores ou o desejo de vingança levou as pessoas a confessarem ou delatarem
outras pessoas.
O Tribunal Inquisitorial vigiava práticas heréticas, bruxaria e costumes, como andar nu e pintar o corpo.

Questão - 50
No século XVI, diversos chefes de Estado europeus valeram-se de um conjunto de práticas denominado
�mercantilismo�, que tinha como princípio(s) básico(s):

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
I, II e III.

Está(ão) correta(s)

I.
II.
III.

O que mede a riqueza de um país é sua abundância de ouro e prata.
O desenvolvimento do comércio é o principal meio de conseguir recursos para uma nação.
As colônias só podem comercializar com a metrópole, ficando-lhes vedado o direito de produzir manufaturas.
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Questão - 51
Em 1785, Edmund Cartwright criou o tear mecânico, propiciando uma produção equivalente à de 200 homens.
Richard Robert aumentou essa produção, aplicando energia a vapor ao tear. Esses avanços de mecanização da
indústria têxtil, no século XVIII, fizeram parte de um processo conhecido como �Revolução Industrial�, cujo(s)
principal(is) efeito(s) foi(ram):

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
apenas I e III.

Está(ão) correta(s)

I.

II.
III.

afirmação do capitalismo como modo de produção e configuração de duas classes sociais: a burguesia e o
proletariado.
aumento da produtividade na cidade e diminuição da atividade pastoril a partir dos cercamentos dos campos.
melhoria das condições de trabalho nas fábricas que, com suas estruturas arrojadas, garantiam locais claros,
iluminados e salubres.

Questão - 52

O mapa representa o comércio triangular que foi importante elemento para o desenvolvimento das colônias inglesas
na América, no século XVII.
Sobre esse comércio, é correto afirmar que

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
I, II e III.

Está(ão) correta(s)

I.

II.
III.

significou a possibilidade de burlar o pacto colonial à medida que as colônias inglesas comercializavam com
as Antilhas e a África.
possibilitou o surgimento de pequenas manufaturas e o enriquecimento das colônias americanas do norte.
só foi possível porque a Inglaterra não exerceu com rigor o seu direito de metrópole, permitindo uma certa
autonomia às suas colônias americanas.

RICARDO - ADHEMAR - FLÁVIO. História. Vol. 3. Belo Horizonte: Editora Lê S/A, 1989. p. 69.
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Questão - 53
É correto afirmar que, no século XVIII, a crise do Antigo Regime foi

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas I e III.
apenas II e III.
I, II e III.

Está(ão) correta(s)

I.

II.
III.

produto das próprias contradições internas do sistema que, ao mesmo tempo que assegurou poder econômico
para a burguesia, manteve-a numa posição secundária na pirâmide social estamentária.
fruto da aliança da burguesia com a nobreza para combater os privilégios do Estado absolutista.
resultado da influência das idéias dos filósofos iluministas, que defendiam o racionalismo e eram contrários ao
absolutismo.

Questão - 54
Os movimentos de emancipação das colônias espanholas na América contaram com o apoio da Inglaterra, porque
esta

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e II.
apenas I e III.

Está(ão) correta(s)

I.
II.
III.

tinha interesse na continuação de suas práticas mercantilistas na América Hispânica.
desejava assegurar novos mercados para seus produtos.
temia uma aliança entre as colônias latino-americanas e as suas colônias na América do Norte.

Questão - 55
Quanto à estrutura socioeconômica e política do Brasil após a independência,

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas II e III.
I, II e III.

Está(ão) correta(s)

I.
II.
III.

conservou-se a estrutura econômica, mas foi modificada a ordem social.
manteve-se inalterada à medida que a oligarquia agrária continuou a controlar a economia e a política do país.
caracterizou-se pela dependência econômica, manutenção da escravidão e possibilidades desiguais para
brancos e negros.
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Questão - 56

A gravura retrata a situação dos países latino-americanos após a independência, situação essa que tem como
pressuposto uma herança colonial marcada

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas I e III.
I, II e III.

Está(ão) correta(s)

I.
II.
III.

pela instabilidade política e pela autonomia das massas que se revoltaram contra a oligarquia latifundiária.
pela diversificação econômica, impulsionada pelo desenvolvimento industrial financiado por agentes externos.
por uma economia agrária voltada para a exportação.

AQUINO - ANDRÉ - RONALDO. Fazendo a História. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1986. p. 40.

Biologia

Questão - 57

(   )

(   )

(   )

(   )

Os cnidários podem ser representados pelos corais e águas-vivas, são principalmente marinhos e apresentam
os cnidócitos, que são células de defesa ou de captura de presas.
Os platelmintos compreendem o Filo que inclui as planárias, esquistossomos e tênias. Têm o corpo achatado,
sendo triblásticos e acelomados.
Os artrópodes compreendem um dos mais diversificados grupos de animais, apresentando endoesqueleto,
apêndices articulados e antenas na cabeça.
Os moluscos, exemplificados pelos caramujos, ostras, águas-vivas e lulas, são animais triblásticos e
acelomados.

Coloque V (verdadeira) ou F (falsa) em cada afirmativa sobre os vários Filos do Reino Animal.

a)
b)
c)
d)
e)

F - V - F - V.
V - V - F - F.
V - F - V - F.
V - F - F - V.
F - F - V - V.

A seqüência correta é
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Questão - 58

Considerando os animais da figura, assinale a alternativa FALSA.

a)

b)

c)

d)

e)

Os cordados, como o anfioxo e os peixes, apresentam simetria bilateral, notocorda, endoesqueleto e sistema
nervoso dorsal e oco.
Os equinodermas são animais triblásticos, celomados e exclusivamente marinhos, apresentando um sistema
ambulacral (como a estrela-do-mar).
O Filo Chordata tem como principais subfilos os Echinodermata (como os lírios-do-mar) e os Vertebrata (como
as lampréias e os peixes Osteíctes).
Os peixes Condrictes são representados pelo tubarão, raia e quimera, têm o esqueleto cartilaginoso e escamas
placóides revestindo o corpo.
Os peixes Osteíctes compreendem a maioria dos peixes conhecidos atualmente, seu esqueleto é
predominantemente ósseo e podem apresentar uma bexiga natatória, que auxilia na flutuação.

LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F. Biologia Hoje - Os Seres Vivos. Livro 2. 11 ed. São Paulo: Ática, 2003. p. 239.
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Questão - 59

I.
II.

III.
IV.

São representados pelos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.
Anfíbios, répteis e aves são ectotérmicos, ou seja, usam fontes externas de calor, como o sol, para aquecer
o corpo.
Mamíferos são endotérmicos e apresentam características exclusivas, como pêlos e glândulas mamárias.
Anfíbios possuem coração com três cavidades (dois átrios e um ventrículo); aves e mamíferos, coração com
quatro cavidades (dois átrios e dois ventrículos).

A respeito dos Tetrapoda, analise as afirmativas:

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas II e III.
apenas III e IV.

Está(ão) correta(s)

Questão - 60

O fígado humano realiza diversas funções vitais ao
organismo, tais como: retirar o excesso de glicose do sangue,
armazenando-a na forma de _________; transformar o excesso
de glicídios e proteínas em lipídios, que são armazenados no
tecido ____________; remover substâncias tóxicas do sangue,
como ______________, transformando-as em produtos menos
tóxicos, além de destruir glóbulos __________ envelhecidos.

a)
b)
c)
d)
e)

glicogênio   -   adiposo   -   álcool   -   vermelhos
sacarose   -   conjuntivo   -   álcool e pesticidas   -   brancos
glicogênio   -   hematopoético   -   amoníaco   -   brancos
amido   -   adiposo   -   uréia   -   vermelhos
ATP   -   adiposo   -   uréia   -   brancos

Assinale a alternativa que completa, de modo correto, as lacunas.

LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F. Biologia
Hoje - Os Seres Vivos. Livro 2. 11 ed. São
Paulo: Ática, 2003. p. 260, 277 e 285.
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Questão - 61

Considerando a nutrição humana, assinale a alternativa FALSA.

a)

b)

c)

d)

e)

Glicídios são nutrientes energéticos, pois fornecem energia às células, sendo o pão e a batata alimentos ricos
nesse nutriente.
Lipídios são nutrientes energéticos, pois fornecem energia às células, sendo a manteiga e o toucinho alimentos
ricos nesse nutriente.
As proteínas, presentes em abundância na carne, ovos e soja, fornecem aminoácidos que são importantes
constituintes da estrutura corporal.
A vitamina E, presente em vegetais amarelos, como a cenoura, é necessária para o crescimento normal do
indivíduo, causando cegueira quando ocorre deficiência.
A vitamina C, presente em frutas cítricas, tomate e pimentão, mantém a integridade dos vasos sanguíneos e
previne infecções e o escorbuto.

Questão - 62

(   )

(   )

(   )

(   )

O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e medula espinhal, ao passo que o sistema nervoso
periférico é formado por nervos e gânglios.
Nos olhos, a camada mais externa, que reveste a câmara ocular, é a retina; ela possui apenas os bastonetes,
que são altamente sensíveis à luz.
A porção anterior da hipófise (neuroipófise) produz e libera os chamados hormônios tróficos, como o FSH, LH
estrógeno e glucagon.
A parte endócrina do pâncreas secreta a insulina, que facilita a absorção de glicose pelas células.

Coloque V (verdadeira) ou F (falsa) em cada afirmativa sobre o sistema nervoso sensorial e endócrino humano.

a)
b)
c)
d)
e)

V - F - F - V.
F - V - V - V.
F - F - V - F.
V - V - F - F.
V - F - F - F.

A seqüência correta é

I.

II.

III.

A testosterona, produzida no testículo, é responsável pelo
aparecimento de características sexuais secundárias
masculinas, como a barba.
O estrógeno induz o desenvolvimento do endométrio no
útero.
É por meio da placenta que ocorre comunicação nutricional
entre a mãe e o embrião.

Considerando a reprodução humana, analise as afirmativas:

a)
b)
c)
d)
e)

apenas I.
apenas II.
apenas III.
apenas II e III.
I, II e III.

Está(ão) correta(s)

Questão - 63

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Fundamentos da
Biologia Moderna. Volume Único. 4 ed. São Paulo:
Moderna, 2006. p. 565.
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Física

O empuxo surge como

a)
b)
c)
d)
e)

uma força de reação do fluido ao peso do corpo.
resultado da variação da densidade do fluido com a profundidade.
resultado da diferença entre as pressões exercidas nas bases inferior e superior do corpo.
resultado da diferença entre o peso do fluido acima do corpo e o peso do fluido abaixo do corpo.
resultado da diferença entre o peso do corpo e o peso do fluido deslocado por esse corpo.

Questão - 64

Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

1.
2.
3.
4.

caloria
temperatura
calor
energia interna

Questão - 65

A seqüência correta é
a)
b)
c)
d)
e)

4 - 1 - 2 - 3.
4 - 3 - 1 - 2.
3 - 1 - 4 - 2.
3 - 1 - 2 - 4.
3 - 2 - 1 - 4.

(   )
(   )
(   )
(   )

soma das energias das partículas constituintes do corpo
unidade de energia
grandeza indicativa de equilíbrio térmico entre dois corpos
quantidade de energia transferida entre os corpos como conseqüência da
diferença de temperatura entre eles

Uma garrafa térmica real contém 1 L de água (1 kg) a 80oC. Após 6 horas, observa-se que a temperatura da água
diminui para 60oC. Conhecendo o calor específico da água ( 1 cal/goC), a quantidade de energia transferida da água
para o ambiente é, na unidade de tempo, aproximadamente,

a)
b)
c)
d)
e)

20.000 cal/s
55 cal/s
5,5 cal/s
0,9 cal/s
0,55 cal/s

Questão - 66

Sob trocas controladas de energia na forma de calor e de trabalho, um gás passa de um estado de equilíbrio

inicial ( i ), caracterizado pelo volume Vi e pela pressão Pi, para um estado de equilíbrio final ( f ) , caracterizado pelo

volume Vf e pressão Pf.

a)
b)
c)
d)
e)

é maior no caminho I.
é maior no caminho II.
é maior no caminho III.
é maior no caminho IV.
independe do caminho.

Questão - 67

Comparando as quatro maneiras de realizar essa transformação
termodinâmica, que são apresentadas no diagrama P - V da figura,
pode-se afirmar que a variação de energia interna do gás

P

V

P
i

P
f

V
f

V
i

(i)

(f)

I

II

III
IV
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Uma máquina térmica retira 4x106J de energia da fonte quente dos quais 3x106J são transferidos para a fonte fria.
O rendimento dessa máquina é de

a)
b)
c)
d)
e)

100%
  75%
  50%
  25%
    0%

Questão - 68

Uma partícula descreve uma trajetória circular com velocidade angular constante. A projeção ortogonal desse
movimento sobre um diâmetro da circunferência descrita é um movimento

a)
b)
c)
d)
e)

retilíneo uniforme.
harmônico simples.
retilíneo uniformemente acelerado.
retilíneo uniformemente retardado.
harmônico acelerado.

Questão - 69

Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.

1.
2.
3.
4.

reflexão
refração
difração
interferência

Questão - 70

A seqüência correta é
a)
b)
c)
d)
e)

1 - 2 - 3 - 4.
1 - 2 - 4 - 3.
2 - 4 - 3 - 1.
2 - 4 - 1 - 3.
3 - 1 - 2 - 4.

(   )

(   )

(   )

(   )

mudança na direção de propagação de uma onda ao passar de um meio para
outro
fenômeno resultante da superposição de duas ou mais ondas propagando-se
no mesmo meio
possibilidade de uma onda propagar-se para além de um objeto ou fenda
interpostos em seu caminho, em uma direção diferente da direção de incidência
da onda
mudança no sentido de propagação de uma onda ao incidir sobre uma interface
que separa dois meios diferentes
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Química

Questão - 71
O sulfato de manganês (MnSO4) é formado na solução do solo, quando o ânion sulfato (SO4  ) reage com o cátion
Mn+2, segundo a reação

Os Solos

Desde muito cedo, o homem reconheceu os solos como um elemento fundamental para sua
sobrevivência. O estudo do solo teve sua importância reconhecida quando o homem parou de buscar
alimento na natureza através da coleta e passou a usar a terra para produzi-lo, deixando de ser
nômade, a fim de contar com uma produção segura de alimentos.

Os solos são meios porosos criados na superfície da terra pelo intemperismo derivado de
fenômenos biológicos, geológicos e hidrológicos. O solo é constituído por três fases: uma fase
sólida, uma líquida e uma gasosa. A fase sólida é constituída por uma fração mineral e por uma
fração orgânica. A fase sólida, em contato com a fase líquida, forma a solução do solo. É da solução
do solo que as plantas retiram os nutrientes necessários ao seu crescimento e desenvolvimento. Os
solos são também um meio biológico rico em microorganismos. Um quilograma de solo contém 500
bilhões de bactérias e aproximadamente 1 bilhão de fungos. Os microorganismos do solo
desempenham um papel essencial na catálise das reações de oxirredução, como as reações de
respiração aeróbica onde a matéria orgânica, na presença de oxigênio, é convertida em CO2 e H2O.

MEURER, E. J. Fundamentos de Química do Solo. Porto Alegre: Editora Evangraf Ltda, 3a Edição, 2006. (adaptado)

a)
b)
c)
d)
e)

diminui pela metade.
permanece constante.
duplica.
fica três vezes maior.
fica quatro vezes maior.

-2

A lei de velocidade dessa reação é

Questão - 72

Assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas.

a)
b)
c)
d)
e)

2  -  2
2  -  1
2  -  0
3  -  1
3  -  2

v = k[Mn+2][SO4  ]
-2

Mn+2
(aq) + SO4 (aq)               MnSO4 (aq)

-2

Se as concentrações molares dos íons Mn+2 e SO4   forem simultaneamente duplicadas, permanecendo as
demais condições constantes, nota-se que a velocidade da reação

-2

Em relação à reação apresentada na questão anterior, é correto afirmar
que a molecularidade é _________ e a ordem global é _________.
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Questão - 73

A matéria orgânica do solo é constituída de três frações, com
distintas propriedades físico-químicas: a humina, o ácido húmico e o
ácido fúlvico.

I.
II.
III.

O alto valor numérico de Kc quer dizer que a reação inversa ocorre mais facilmente que a reação direta.
Kc depende somente da concentração no equilíbrio de ácido húmico e Zn+2.
A constante de equilíbrio da reação inversa é 2x10-6.

a)
b)
c)
d)
e)

I apenas.
II apenas.
III apenas.
I e II apenas.
I e III apenas.

Na solução do solo, o ácido húmico (representado por H2A) reage com o cátion Zn+2 de acordo com a seguinte
reação esquemática:

A constante de equilíbrio (Kc) para essa reação é 5x105, medida na temperatura de 25oC. É possível, então,
afirmar:

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

Questão - 74

A reação de dissolução da hidroxiapatita pode ser representada por

a)
b)
c)
d)
e)

0,1  -  0,2.
0,2  -  0,1.
0,3  -  0,2.
0,3  -  0,5.
0,5  -  0,3.

Questão - 75

a)
b)
c)
d)
e)

iônica  -  sólida
iônica  -  líquida
molecular  -  sólida
molecular  -  líquida
molecular  -  gasosa

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.

Em relação à solução apresentada na questão anterior, é correto
afirmar que a hidroxiapatita origina uma solução ____________ e,
segundo seu estado físico, é uma solução ____________.

H2A (aq)  +  Zn+2
(aq)                 ZnA (aq)  +  2H+

(aq)

A hidroxiapatita é o fosfato natural existente em solos, e sua
dissolução em meio ácido dá origem ao íon H2 PO4, sendo esse último
composto necessário para a nutrição das plantas.

-

hidroxiapatita

Ca5(PO4)3OH (s)  +   7H+
 (aq)               5Ca+2

(aq)  +  3H2PO4 (aq)  +  H2O (l)
-

Foram dissolvidos 50,251 g de hidroxiapatita em 1000 mL com solução ácida. A concentração molar dos íons Ca+2

e H2PO4 na solução resultante é, respectivamente,-
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Questão - 76

a)
b)
c)
d)
e)

I apenas.
II apenas.
III apenas.
I e II apenas.
I e III apenas.

Em solos alagados, a decomposição da glicose ocorre segundo a reação não-balanceada

Nos solos alagados, onde a concentração de oxigênio é baixa,
os microorganismos catalisam a decomposição da matéria orgânica
utilizando o íon nitrato (NO3) como agente oxidante.-

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)

Nessa reação de oxirredução,

I.
II.
III.

o íon nitrato é um aceptor de elétrons.
o coeficiente estequiométrico do íon nitrato na equação balanceada é 6.
o coeficiente estequiométrico do CO2 na equação balanceada é 4.

Questão - 77

A combustão do metano pode ser representada pela seguinte reação:

A decomposição da matéria orgânica no solo de pântano pode
gerar o gás metano. Ao sair do solo, o metano se mistura com o oxigênio
do ar e se inflama espontaneamente, gerando uma chama azulada.

Com base na tabela, a variação de entalpia (∆H) da reação, em
kJ. mol-1, é

a)
b)
c)
d)
e)

+ 5.984
+   688
-    256
-    688
- 5.984

Ligação Energia de ligação
       (kJ. mol-1)

C − H 413
C = O 744
O = O 498
O − H 462

CH4 (g)  +  2O2 (g)              CO2 (g)  +  2H2O (g)

glicose

C6H12O6 (aq)  +  NO3 (aq)              CO2 (g)  +  NO2 (aq)  +  H2O (l)
- -
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