
1PROVA DE FÍSICA - 1a Etapa - Caderno 1

PROVA DE FÍSICA

QUESTÃO 01

Tânia observa um lápis com o auxílio de uma lente, como representado nesta figura:

Essa lente é mais fina nas bordas que no meio e a posição de cada um de seus
focos está indicada na figura.

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que o ponto que melhor
representa a posição da imagem vista por Tânia é o

A) P .

B) Q .

C) R .

D) S .
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QUESTÃO 02

Dois barcos – I e II – movem-se, em um lago, com velocidade constante,
de mesmo módulo, como representado nesta figura:

Em relação à água, a direção do movimento do barco I é perpendicular à do
barco II e as linhas tracejadas indicam o sentido do deslocamento dos barcos.

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que a velocidade do
barco II, medida por uma pessoa que está no barco I, é mais bem representada
pelo vetor

A) P .

B) Q .

C) R .

D) S .
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QUESTÃO 03

Um ímã e um bloco de ferro são mantidos fixos numa superfície horizontal, como
mostrado nesta figura:

Em determinado instante, ambos são soltos e movimentam-se um em direção ao
outro, devido à força de atração magnética.

Despreze qualquer tipo de atrito e considere que a massa  m  do ímã é igual à
metade da massa do bloco de ferro.

Sejam  ai   o módulo da aceleração e   Fi   o módulo da resultante das forças sobre
o ímã. Para o bloco de ferro, essas grandezas são, respectivamente,  a f  e  Ff .

Com base nessas informações, é CORRETO  afirmar que

A) Fi  = Ff e ai  = a f .

B) Fi  = Ff e ai  = 2a f .

C) Fi  = 2Ff e ai  = 2a f .

D) Fi  = 2Ff e ai  = a f .
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QUESTÃO 04

Antônio precisa elevar um bloco até uma altura h.  Para isso, ele dispõe de uma
roldana e de uma corda e imagina duas maneiras para realizar a tarefa, como
mostrado nestas figuras:

Despreze a massa da corda e a da roldana e considere que o bloco se move com
velocidade constante.

Sejam FI  o módulo da força necessária para elevar o bloco  e  TI  o trabalho
realizado por essa força na situação mostrada na Figura I. Na situação mostrada
na Figura II, essas grandezas são, respectivamente,  FII  e  TII  

.

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que

A) 2FI = FII e TI = TII .

B) FI = 2FII e TI = TII .

C) 2FI = FII e 2TI = TII .

D) FI = 2FII e TI = 2TII .
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QUESTÃO 05

Nos diodos emissores de luz, conhecidos como LEDs, a emissão de luz ocorre
quando elétrons passam de um nível de maior energia para um outro de menor
energia.

Dois tipos comuns de LEDs são o que emite luz vermelha e o que emite luz verde.

Sabe-se que a freqüência da luz vermelha é menor que a da luz verde.

Sejam λverde o comprimento de onda da luz emitida pelo LED verde e  Everde a
diferença de energia entre os níveis desse mesmo LED.

Para o LED vermelho, essas grandezas são, respectivamente, λvermelho  e  Evermelho .

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que

A) Everde > Evermelho     e     λverde > λvermelho
 .

B) Everde > Evermelho     e     λverde 
< λvermelho

 .

C) Everde < Evermelho     e     λverde > λvermelho .

D) Everde < Evermelho     e     λverde < λvermelho .
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QUESTÃO 06

Um reservatório de água é constituído de duas partes cilíndricas, interligadas, como
mostrado nesta figura:

A área da seção reta do cilindro inferior é maior que a do cilindro superior.

Inicialmente, esse reservatório está vazio. Em certo instante, começa-se a enchê-lo
com água, mantendo-se uma vazão constante.

Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a pressão, no fundo do
reservatório, em função do tempo, desde o instante em que se começa a enchê-lo
até o instante em que ele começa a transbordar.

A)     B) 

C)     D) 
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QUESTÃO 07

Três satélites –  I,  II e III – movem-se em órbitas circulares ao redor da Terra.

O satélite I tem massa  m  e os satélites II e III têm, cada um, massa 2m .

Os satélites I e II estão em uma mesma órbita de raio r e o raio da órbita do

satélite  III é  
2

r  .

Nesta figura (fora de escala), está representada a posição de cada um desses três
satélites:

Sejam  F
I 
,  F

II
  e  F

III 
  os módulos das forças gravitacionais da Terra sobre,

respectivamente, os satélites I,  II  e  III .

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que

A) F
I  
= F

II
 < F

III
 .

B) F
I
 = F

II
  > F

III
 .

C) F
I 
< F

II
 < F

III
 .

D) F
I
 < F

II
 = F

III
 .
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QUESTÃO 08

Uma caminhonete move-se, com aceleração constante, ao longo de uma estrada
plana e reta, como representado nesta figura:

A seta indica o sentido da velocidade e o da aceleração dessa caminhonete.

Ao passar pelo ponto P, indicado na figura, um passageiro, na carroceria do veículo,
lança uma bola para cima, verticalmente em relação a ele.

Despreze a resistência do ar.

Considere que, nas alternativas abaixo, a caminhonete está representada em dois
instantes consecutivos.

Assinale a alternativa em que está mais bem representada a trajetória da bola vista
por uma pessoa, parada, no acostamento da estrada.

A)    B)           

C)    D) 
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QUESTÃO 09

Numa aula de Física, o Professor Carlos Heitor apresenta a seus alunos esta
experiência: dois blocos  – um de alumínio e outro de ferro –,  de mesma massa e,
inicialmente, à temperatura ambiente, recebem a mesma quantidade de calor, em
determinado processo de aquecimento.

O calor específico do alumínio e o do ferro são, respectivamente,  0,90 J / (g  oC) e

0,46 J / (g oC).

Questionados quanto ao que ocorreria em seguida, dois dos alunos, Alexandre e
Lorena, fazem, cada um deles, um comentário:

• Alexandre: “Ao final desse processo de aquecimento, os blocos estarão
à mesma temperatura.”

• Lorena: “Após esse processo de aquecimento, ao se colocarem os
dois blocos em contato, fluirá calor do bloco de ferro para o
bloco de alumínio.”

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que

A) apenas o comentário de Alexandre está certo.

B) apenas o comentário de Lorena está certo.

C) ambos os comentários estão certos.

D) nenhum dos dois comentários está certo.
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QUESTÃO 10

Um fio condutor reto e vertical passa por um furo em uma mesa, sobre a qual,
próximo ao fio, são colocadas uma esfera carregada, pendurada em uma linha de
material isolante, e uma bússola, como mostrado nesta figura:

Inicialmente, não há corrente elétrica no fio e a agulha da bússola aponta para ele,
como se vê na figura.

Em certo instante, uma corrente elétrica constante é estabelecida no fio.

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que, após se  estabelecer
a corrente elétrica no fio,

A) a agulha da bússola vai apontar para uma outra direção e a esfera permanece na
mesma posição.

B) a agulha da bússola vai apontar para uma outra direção e a esfera vai se aproximar
do fio.

C) a agulha da bússola não se desvia e a esfera permanece na mesma posição.

D) a agulha da bússola não se desvia e a esfera vai se afastar do fio.
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QUESTÃO 11

Em seu laboratório, o Professor Ladeira prepara duas montagens – I e II –, distantes
uma da outra, como mostrado nestas figuras:

Em cada montagem, duas pequenas esferas metálicas, idênticas, são conectadas
por um fio e penduradas em um suporte isolante. Esse fio pode ser de material
isolante ou condutor elétrico.

Em seguida, o professor transfere certa quantidade de carga para apenas uma das
esferas de cada uma das montagens.

Ele, então, observa que, após a transferência de carga, as esferas ficam em equilíbrio,
como mostrado nestas figuras:

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que, após a transferência
de carga,

A) em cada montagem, ambas as esferas estão carregadas.

B) em cada montagem, apenas uma das esferas está carregada.

C) na montagem I, ambas as esferas estão carregadas e, na II, apenas uma
delas está carregada.

D) na montagem I, apenas uma das esferas está carregada e, na II, ambas estão
carregadas.
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QUESTÃO 12

Em uma experiência, Nara conecta lâmpadas idênticas a uma bateria de três
maneiras diferentes, como representado nestas figuras:

Considere que, nas três situações, a diferença de potencial entre os terminais da
bateria é a mesma e os fios de ligação têm resistência nula.

Sejam  P
Q
 ,  P

R
  e  P

S
  os brilhos correspondentes, respectivamente, às lâmpadas

Q, R e S.

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que

A) P
Q
 > P

R
e P

R
 = P

S
 .

B) P
Q
 = P

R
e P

R
 > P

S
 .

C) P
Q
 > P

R
e P

R
 > P

S
 .

D) P
Q
 < P

R
e P

R
 = P

S
 .
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QUESTÃO 13

Para se realizar uma determinada experiência,

• coloca-se um pouco de água em uma lata, com uma abertura na parte superior,
destampada,  a qual é, em seguida, aquecida, como mostrado na Figura I;

• depois que a água ferve e o interior da lata fica totalmente preenchido com
vapor, esta é tampada e retirada do fogo;

• logo depois, despeja-se água fria sobre a lata e observa-se que ela se contrai
bruscamente, como mostrado na Figura II.

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que, na situação descrita, a
contração ocorre porque

A) a água fria provoca uma contração do metal das paredes da lata.

B) a lata fica mais frágil ao ser aquecida.

C) a  pressão atmosférica esmaga a lata.

D) o vapor frio, no interior da lata, puxa suas paredes para dentro.
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QUESTÃO 14

Uma bobina condutora, ligada a um amperímetro, é colocada em uma região onde
há um campo magnético  , uniforme, vertical, paralelo ao eixo da bobina, como
representado nesta figura:

Essa bobina pode ser deslocada horizontal ou verticalmente ou, ainda, ser girada
em torno do eixo PQ da bobina ou da direção RS, perpendicular a esse eixo,
permanecendo, sempre, na região do campo.

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que o amperímetro indica
uma corrente elétrica quando a bobina é

A) deslocada horizontalmente, mantendo-se seu eixo paralelo ao campo magnético.

B) deslocada verticalmente, mantendo-se seu eixo paralelo ao campo magnético.

C) girada em torno do eixo PQ.

D) girada em torno da direção RS.
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QUESTÃO 15

Bernardo produz uma onda em uma corda, cuja forma, em certo instante, está
mostrada na Figura I.

Na Figura II, está representado o deslocamento vertical de um ponto dessa corda
em função do tempo.

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que a velocidade de
propagação da onda produzida por Bernardo, na corda, é de

A) 0,20 m/s .

B) 0,50 m/s .

C) 1,0 m/s .

D) 2,0 m/s .
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA E

LITERATURA BRASILEIRA

INSTRUÇÃO: As questões de 16 a 22 devem ser respondidas com base no texto
abaixo. Leia atentamente todo o texto antes de responder a elas.

Na sociedade neoliberal, cresce a produção de bens supérfluos,

oferecidos como mercadorias indispensáveis. O consumidor, massacrado

pela publicidade, acaba se convencendo de que a saúde de seu cabelo

depende de uma determinada marca de xampu. Melhor cortar a cabeça do

que viver sem o tal produto...

Para o neoliberalismo, o que importa não é o progresso, mas o

mercado; não é a qualidade do produto, mas seu alcance publicitário; não

é o valor de uso de uma mercadoria, mas o fetiche que a reveste.

Compra-se um produto pela aura que o envolve. A grife da mercadoria

promove o status do usuário. Exemplo: Se chego de ônibus à casa de um

estranho e você desembarca de um BMW, acredita que seremos encarados

do mesmo modo?

Para o neoliberalismo, não é o ser humano que imprime valor à

mercadoria; ao contrário, a grife da roupa “promove” socialmente seu

usuário, assim como um carro de luxo serve de nicho à exaltação de seu

dono, que passa a ser visto pelos bens que envolvem sua pessoa.

Em si, a pessoa parece não ter nenhum valor à luz da ótica neoliberal.

Por isso, quem não possui bens é desprezado e excluído. Quem os possui

é invejado, cortejado e festejado. A pessoa passa a ser vista (e valorizada)

pelos bens que ostenta.

O mercado é como Deus: invisível, onipotente, onisciente e, agora, com

o fim do bloco soviético, onipresente. Dele depende nossa salvação. Damos

mais ouvidos aos profetas do mercado – os indicadores financeiros – que à

palavra das Escrituras.

Idolatrias à parte, o mercado é seletivo. Não é uma feira livre, cujos

produtos carecem de controle de qualidade e garantia. É como shopping

center, onde só entra quem tem (ou aparenta ter) poder aquisitivo.

O mercado é global. Abarca os milhardários de Boston e os zulus da

África, os vinhos da mesa do Papa e as peles de ovelha que agasalham os

5

10

15

20

25



17PROVA DE  LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA - 1a Etapa - Caderno 1

1
monges do Tibete. Tudo se compra, tudo se vende: alfinetes e afetos;

televisores e valores; deputados e pastores. Para o mercado, honra é uma

questão de preço.

Fora do mercado, não há salvação – é o dogma do neoliberalismo. Ai

de quem não acreditar e ousar pensar diferente! No mercado, ninguém tem

valor por ser alguém. O valor é proporcional à posição no mercado. Quem

vende ocupa maior hierarquia do que quem compra. E quem comanda o

mercado controla os dois.

O mercado tem suas sofisticações. Não fica bem dizer “tudo é uma questão

de mercado”. Melhor o anglicismo marketing. É uma questão de marketing o

tema da telenovela, o sorriso do apresentador de TV, o visual do candidato e

até o anúncio do suculento produto que prepara o colesterol para as olimpíadas

do infarto. Vende-se até a imagem primeiro-mundista de um país atulhado de

indigentes perambulando pelos sertões à cata de terra para plantar.

Outrora, olhava-se pela janela para saber como andava o tempo. Hoje,

liga-se o rádio e a TV para saber como se comporta o mercado. É ele que

traz verão ou inverno às nossas vidas. Seus arautos merecem mais espaço

que os meteorologistas. Dele dependem importações e exportações,

inversões e fugas de capitais, contratos e fraudes.

É no mínimo preocupante constatar como, hoje, se enche a boca para

falar de livre mercado e competitividade, e se esvazia o coração de

solidariedade. Se continuar assim, só restarão os valores da bolsa. E em

que mercado comprar nossas mais profundas aspirações: amor e comunhão,

felicidade e paz?

O mercado desempenha, pois, função religiosa. Ergue-se como novo

sujeito absoluto, legitimado por sua perversa lógica de expansão das

mercadorias, concentração da riqueza e exclusão dos desfavorecidos. Já

reparou como os comentaristas da TV se referem ao mercado? “Hoje o

mercado reagiu às últimas declarações do líder da oposição”. Ou: “O

mercado retraiu-se diante da greve dos trabalhadores”.

Parece que o mercado é um elegante e poderoso senhor que habita o

alto de um castelo e, de lá, observa o que acontece aqui embaixo. Quando se

irrita, pega o celular e liga para o Banco Central. Seu mau humor faz baixar

os índices da Bolsa de Valores ou subir a cotação do dólar. Quando está de

bom humor, faz subir os índices de valorização das aplicações financeiras.

BETTO, Frei. Estado de Minas, Belo Horizonte, 8 jun. 2006. Caderno Cultura, p. 10.

(Texto adaptado)
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QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que NÃO resume o tema do texto.

A) Apologia ao mercado

B) Economia e mercado

C) Mercado neoliberal

D) Valores do mercado

QUESTÃO 17

Entre os propósitos do autor no texto, NÃO se inclui o de

A) alertar contra as artimanhas do mercado.

B) apontar problemas oriundos do neoliberalismo.

C) conferir mais valor aos seres humanos.

D) propor alternativas econômicas mais viáveis.

QUESTÃO 18

Entre os recursos utilizados na argumentação do texto, NÃO se inclui

A) a analogia.

B) a definição.

C) a exemplificação.

D) o contraste.
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QUESTÃO 19

Assinale a alternativa em que a palavra destacada, na frase transcrita, NÃO está
corretamente interpretada pelo termo entre colchetes.

A) Compra-se um produto pela aura que o envolve. (linha 9)  [FASCÍNIO]

B) ... é o dogma do neoliberalismo. (linha 33)  [ALVO]

C) Seus arautos merecem mais espaço que os meteorologistas. (linhas 46-47)
[PORTA-VOZES]

D) ... um carro de luxo serve de nicho à exaltação de seu dono... (linhas 15-16)
[ALTAR]

QUESTÃO 20

“Idolatrias à parte, o mercado é seletivo.” (linha 25)

É CORRETO afirmar que a expressão destacada, nessa frase, é usada para

A) anunciar que a idolatria será abordada depois.

B) criticar a postura dos profetas do mercado.

C) desvincular o mercado da idéia de crença religiosa.

D) mudar o foco argumentativo do texto.

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa em que, nos trechos transcritos, os dois termos destacados
NÃO exercem a mesma função.

A) ... acaba se convencendo... (linha 3)

Quando se irrita... (linhas 61-62)

B) ... olhava-se pela janela... (linha 44)

Ergue-se como novo sujeito... (linhas 54-55)

C) Se chego de ônibus... (linha 10)

Se continuar assim... (linha 51)

D) Tudo se compra... (linha 30)

Vende-se até a imagem... (linha 42)
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QUESTÃO 22

Assinale a alternativa em que a passagem transcrita NÃO exemplifica a submissão
da sociedade neoliberal ao mercado.

A) ... a grife da roupa “promove” socialmente seu usuário... (linhas 14-15)

B) Abarca os milhardários de Boston e os zulus da África... (linhas 28-29)

C) Melhor cortar a cabeça do que viver sem o tal produto... (linhas 4-5)

D) No mercado, ninguém tem valor por ser alguém. (linhas 34-35)

INSTRUÇÃO: As questões de 23 a 30 devem ser respondidas com base em
informações contidas nas obras indicadas para leitura prévia.

QUESTÃO 23

Com base na leitura de Quincas Borba, de Machado de Assis, é CORRETO afirmar
que o narrador do romance

A) adere ao ponto de vista do filósofo, pois professa a teoria do Humanitismo.

B) apela à sentimentalidade do leitor no último capítulo, em que narra a morte de
Rubião.

C) apresenta os acontecimentos na mesma ordem em que estes se deram no
tempo.

D) narra a história em terceira pessoa, não participando das ações como
personagem.
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QUESTÃO 24

Assinale a alternativa em que, no trecho transcrito de Quincas Borba, se faz referência
a Rubião.

A) Assim, o contato de Sofia era para ele como a prosternação de uma devota.

Não se admirava de nada. Se um dia acordasse imperador, só se admiraria

da demora do ministério em vir cumprimentá-lo.

B) Desde o paço imperial, vinha gesticulando e falando a alguém que supunha

trazer pelo braço, e era a Imperatriz. Eugênia ou Sofia? Ambas em uma só

criatura, ou antes a segunda com o nome da primeira.

C) Era o caso do nosso homem. Tinha o aspecto baralhado à primeira vista; mas

atentando bem, por mais opostos que fossem os matizes, lá se achava a unidade

moral da pessoa.

D) Formado em direito em 1844, pela Faculdade do Recife, voltara para a

província natal, onde começou a advogar; mas a advocacia era um pretexto.

QUESTÃO 25

“O vestido de Aurélia encheu a carruagem e submergiu o marido; o que lhe aparecia

do semblante e do busto ficava inteiramente ofuscado [...]. Ninguém o via...”

ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo: DCL, 2005. p. 96.

(Grandes Nomes da Literatura)

Considerando-se o personagem referido – Fernando, o marido de Aurélia –, é
CORRETO afirmar que a passagem transcrita contém a imagem

A) da anulação de sua individualidade, transformado que fora, como marido, em
objeto ou mercadoria.

B) da sua tomada de consciência da futilidade da sociedade, que preza sobretudo
a beleza física e a riqueza.

C) do ciúme exacerbado, ainda que secreto, que sente da esposa, por duvidar de
que ela realmente o ame.

D) do orgulho que sente da beleza deslumbrante da esposa, ressaltada nessa
ocasião por seus trajes luxuosos.
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QUESTÃO 26

No romance Senhora, ocorrem choques entre “duas almas, que uma fatalidade

prendera, para arrojá-las uma contra outra...” (ALENCAR, Senhora, p.131.)

Assinale a alternativa em que o par de idéias conflitantes NÃO se entrelaça, na
narrativa, aos choques entre Aurélia e Seixas.

A) Amor idealizado  X  casamento por interesse

B) Condição modesta de vida  X  ostentação de riqueza

C) Contemplação religiosa  X  divertimento mundano

D) Qualidades morais elevadas  X  comportamentos aviltantes

QUESTÃO 27

Com base na leitura de Viagem, de Cecília Meireles, é CORRETO afirmar que a
poesia dessa obra revela

A) adesão firme à religiosidade católica.

B) conexão com valores atemporais da tradição.

C) engajamento na luta contra os parnasianos.

D) entusiasmo pelo mundo industrial e mecânico.
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1
QUESTÃO 28

Assinale a alternativa que apresenta um trecho de manifesto, prefácio ou poema
modernista explicitamente programático com que a poesia de Viagem tem afinidades.

A) “A língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural e neológica. A contribuição

milionária de todos os erros. Como falamos. Como somos.”

B) “Alegria de inventar, de descobrir, de correr!

Alegria de criar o caminho com a planta do pé!”

C) “Marinetti foi grande quando redescobriu o

poder sugestivo, associativo, simbólico,

universal, musical da palavra em liberdade.”

D) “O artista canta agora a realidade total:

a do corpo e a do espírito,

a da natureza e a do sonho...”

QUESTÃO 29

Com base na leitura de História do Brasil, de Murilo Mendes, é INCORRETO afirmar
que o autor

A) emprega anacronismos na paródia do discurso historiográfico oficial.

B) explora, nos poemas, relações com textos de diversas épocas e países.

C) passa do tom paródico ao eloqüente a partir da Independência do Brasil.

D) utiliza uma linguagem próxima do registro coloquial.
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QUESTÃO 30

Assinale a alternativa em que o personagem, indicado entre colchetes, NÃO é quem
fala por meio dos versos transcritos, de História do Brasil.

A)  “A terra é mui graciosa,

Tão fértil eu nunca vi.

A gente vai passear,

No chão espeta um caniço,

No dia seguinte nasce

Bengala de castão de oiro.”   [PERO VAZ DE CAMINHA]

B) “Comecei me lamentando

De não ser como Dirceu,

Mas é só pra tapear;

Acabei me convencendo

Que não há nada melhor

Do que a gente ser herói...”   [TIRADENTES]

C)  “Eu fico, pois não,

Se a todos dou bem.

Preparem as mulatas,

Recheiem os p’rus,

 Avisem os banqueiros,

Suprimam os chuveiros...”     [DOM PEDRO I]

D) “O padre era mesmo bom,

Deu a mão a muita gente,

Deu a luz a muita gente,

Muitos colégios fundou.

Escreveu poema na areia,

Não ligou para os leitores;

Só a Virgem pôde ler.”          [PADRE ANCHIETA]
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QUESTÃO 31

Analise este quadro, em que se apresenta o número de prótons, de nêutrons e de
elétrons de quatro espécies químicas:

Considerando-se as quatro espécies apresentadas, é INCORRETO afirmar que

A) I é o cátion H+.

B) II é o ânion F –.

C) III tem massa molar de 23 g / mol.

D) IV é um átomo neutro.

QUESTÃO 32

Algumas propriedades físicas são características do conjunto das moléculas de
uma substância, enquanto outras são atributos intrínsecos a moléculas individuais.

Assim sendo, é CORRETO afirmar que uma propriedade intrínseca de uma molécula
de água é a

A) densidade.

B) polaridade.

C) pressão de vapor.

D) temperatura de ebulição.

Espécies Número de prótons Número de nêutrons Número de elétrons

I 1 0 0

II 9 10 10

III 11 12 11

IV 20 20 18
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1
QUESTÃO 33

Analise este gráfico, em que está representada a variação da temperatura de
fusão e da temperatura de ebulição em função da massa molar para F

2
, Cl

2
, Br

2
 e

I
2
, a 1 atm de pressão:

Considerando-se as informações contidas nesse gráfico e outros conhecimentos
sobre o assunto, é CORRETO afirmar que

A) a temperatura de fusão das quatro substâncias está indicada na curva 1.

B) as interações intermoleculares no Cl
2
 são dipolo permanente-dipolo permanente.

C) as interações intermoleculares no F
2
 são menos intensas que no I

2
.

D) o Br
2
 se apresenta no estado físico gasoso quando a temperatura é de 25 ºC.
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QUESTÃO 34

O oxigênio e o enxofre formam, com o hidrogênio, respectivamente, as substâncias
H

2
O e H

2
S.

A 25 oC e 1 atm de pressão, a água é líquida e o sulfeto de hidrogênio é gasoso.

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que, na situação descrita,
a diferença de estado físico das duas substâncias está relacionada ao fato de

A) a ligação covalente S–H ser mais forte que a O–H.

B) a massa molar de H
2
S ser menor que a de H

2
O.

C) a pressão de vapor de H
2
O ser menor que a de H

2
S.

D) a temperatura de ebulição de H
2
S ser maior que a de H

2
O.

QUESTÃO 35

Em um experimento, soluções aquosas de nitrato de prata, AgNO
3
, e de cloreto de

sódio, NaCl, reagem entre si e formam cloreto de prata, AgCl, sólido branco insolúvel,
e nitrato de sódio, NaNO

3
, sal solúvel em água.

A massa desses reagentes e a de seus produtos estão apresentadas neste quadro:

Considere que a reação foi completa e que não há reagentes em excesso.

Assim sendo, é CORRETO afirmar que X –  ou seja, a massa de cloreto de prata
produzida – é

A) 0,585 g .

B) 1,434 g .

C) 1,699 g .

D) 2,284 g .

Massa das substâncias / g

        Reagentes                  Produtos

AgNO
3

NaCl AgCl NaNO
3

1,699 0,585 X 0,850
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1
QUESTÃO 36

Pequenos pedaços  de lítio, Li, sódio, Na, e potássio, K, metálicos – todos com a
mesma quantidade em mol – foram colocados em três recipientes diferentes, cada
um deles contendo uma mistura de água e fenolftaleína (um indicador ácido-base).

Nos três casos, ocorreu reação química e observou-se a formação de bolhas.

Ao final das reações, as três soluções tornaram-se cor-de-rosa.

O tempo necessário para que cada uma dessas reações se complete está registrado
neste quadro:

Considerando-se essas informações, é INCORRETO afirmar que

A) a cor das soluções finais indica que o meio se tornou básico.

B) a mudança de cor é resultado de uma reação química.

C) a reatividade do potássio é menor que a do sódio.

D) as bolhas observadas resultam da formação de H
2
 gasoso.

    Substância Tempo de reação / s

Li 80

Na 20

K 5
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QUESTÃO 37

Um balão de vidro, que contém água, é aquecido até que essa entre em ebulição.

Quando isso ocorre,

• desliga-se o aquecimento e a água pára de ferver;

• fecha-se, imediatamente, o balão; e, em seguida,

• molha-se o balão com água fria; então,

• a água, no interior do balão, volta a ferver por alguns segundos.

Assim sendo, é CORRETO afirmar que, imediatamente após o balão ter sido
molhado, no interior dele,

A) a pressão de vapor da água aumenta.

B) a pressão permanece constante.

C) a temperatura da água aumenta.

D) a temperatura de ebulição da água diminui.

QUESTÃO 38

A reação de combustão do benzeno, C
6
H

6
, pode ser representada pela equação

     2 C
6
H

6
 (l ) + 15 O

2
 (g)  →  12 CO

2
 (g) + 6 H

2
O (l )    ΔH = – 6,55 x 103 kJ

Suponha que uma amostra, contendo 2 mols de benzeno e 30 mols de oxigênio, é
submetida à combustão completa em um sistema fechado.

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que, nesse caso, ao final
da reação,

A) a quantidade de calor liberado é maior se o H
2
O estiver no estado gasoso.

B) a quantidade máxima de calor liberado é de 6,55 x 103 kJ.

C) o número de moléculas no estado gasoso aumenta.

D) o oxigênio, no interior do sistema, é totalmente consumido.
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1
QUESTÃO 39

Analise estes dois equilíbrios que envolvem as espécies provenientes do PbS, um
mineral depositado no fundo de certo lago:

PbS (s)        Pb2+ (aq) +  S2– (aq)

S2– (aq) + 2 H+ (aq)       H
2
S (aq)

Neste gráfico, estão representadas as concentrações de Pb2+ e S2–, originadas

exclusivamente do PbS, em função do pH da água:

Considere que a incidência de chuva ácida sobre o mesmo lago altera a concentração
das espécies envolvidas nos dois equilíbrios.

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que, na situação descrita,

A) a concentração de íons Pb2+ e a de S2–,  em pH igual a 2, são iguais.

B) a contaminação por íons Pb2+ aumenta com a acidificação do meio.

C) a quantidade de H
2
S é menor com a acidificação do meio.

D) a solubilidade do PbS é menor com a acidificação do meio.
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QUESTÃO 40

A reação do eteno, C
2
H

4
, com hidrogênio, H

2
, produz etano, C

2
H

6
.

Sabe-se que, no equilíbrio, a velocidade de formação dos produtos, V, e a velocidade
inversa, de formação dos reagentes, V’ , são iguais:

C
2
H

4
 (g)  +  H

2
 (g)     C

2
H

6
 (g) ΔH  <  0

Foram realizados dois experimentos envolvendo essa reação, com apenas uma
diferença: um, na presença de catalisador; o outro, na ausência deste.

Comparando-se esses dois experimentos, é CORRETO afirmar que, na reação
catalisada, aumenta

A) a concentração de etano, no equilíbrio.

B) a quantidade de energia térmica produzida.

C) a rapidez com que as velocidades V e V’ se igualam.

D) a velocidade V, enquanto a velocidade V’ diminui.
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1
QUESTÃO 41

Para determinar-se a quantidade de íons carbonato, CO
3
2 

–, e de íons bicarbonato,

HCO
3
–, em uma amostra de água, adiciona-se a esta uma solução de certo ácido.

As duas reações que, então, ocorrem estão representadas nestas equações:

I) CO
3

2 
– (aq)   +  H+ (aq)  →  HCO

3
– (aq)

II) HCO
3
– (aq)  +  H+ (aq)  →  H

2
CO

3
 (aq)

Para se converterem os íons carbonato e bicarbonato dessa amostra em ácido
carbônico, H

2
CO

3
, foram consumidos 20 mL da solução ácida. Pelo uso de

indicadores apropriados, é possível constatar-se que, na reação I, foram
consumidos 5 mL dessa solução ácida e, na reação II, os 15 mL restantes.

Considerando-se essas informações, é CORRETO afirmar que, na amostra de água
analisada, a proporção inicial entre a concentração de íons carbonato e a de íons
bicarbonato era de

A) 1 : 1.

B) 1 : 2.

C) 1 : 3.

D) 1 : 4.
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QUESTÃO 42

Nesta figura, está representado um circuito elétrico formado por uma bateria conectada
a uma lâmpada:

A bateria é construída com placas de zinco e de cobre, entre as quais, são dispostas
soluções aquosas de sulfato de zinco e de sulfato de cobre, embebidas em papel
de filtro.

Considerando-se o funcionamento dessa bateria, é INCORRETO afirmar que,

A) durante o funcionamento da bateria, energia química é convertida em energia
elétrica.

B) durante o funcionamento da bateria, íons são transformados em átomos neutros.

C) se o circuito elétrico externo for fechado sobre a placa de zinco, a lâmpada não
se acenderá.

D) se o circuito elétrico externo for fechado sobre a placa de cobre, haverá passagem

de íons Cu2+ pelo fio.
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1
QUESTÃO 43

Diversos materiais poliméricos são utilizados na fabricação de fraldas descartáveis.
Um deles, o poliacrilato de sódio, é responsável pela absorção da água presente na
urina; um outro, o polipropileno, constitui a camada que fica em contato com a pele.

Analise a estrutura de cada um desses dois materiais:

Considerando-se esses dois materiais e suas respectivas estruturas, é CORRETO
afirmar que

A) o poliacrilato de sódio apresenta ligações covalentes e iônicas.

B) o poliacrilato de sódio é um polímero apolar.

C) o polipropileno apresenta grupos polares.

D) o polipropileno tem como monômero o propano.
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QUESTÃO 44

O paracetamol, empregado na fabricação de antitérmicos e analgésicos, tem esta
estrutura:

É INCORRETO afirmar que, entre os grupamentos moleculares presentes nessa
estrutura, se inclui o grupo

A) amino.

B) carbonila.

C) hidroxila.

D) metila.
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1
QUESTÃO 45

Insetos indesejados podem ser eliminados usando-se armadilhas que contêm
feromônios. Emitidas por indivíduos de determinada espécie, essas substâncias,
funcionando como meio de comunicação entre eles, regulam o comportamento
desses mesmos indivíduos.

Um desses feromônios é o 1-octen-3-ol, que tem esta estrutura:

Considerando-se a estrutura desse álcool, é CORRETO afirmar que ele apresenta

A) condutividade elétrica elevada em solução aquosa.

B) diastereoisomeria cis-trans.

C) massa molar igual à do 3-octen-1-ol.

D) temperatura de ebulição menor que a do 1-octeno.

CH = CH – CH
2 2

CH – – CH – CH – CH – CH

OH

2 2 2 3
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PROVA DE HISTÓRIA

QUESTÃO 46

“O objetivo das colônias é o de fazer o comércio em melhores condições

[para as metrópoles] do que quando é praticado com os povos vizinhos, com os

quais todas as vantagens são recíprocas. Estabeleceu-se que apenas a metrópole

poderia negociar na colônia; e isso com grande razão, porque a finalidade do

estabelecimento foi a constituição do comércio, e não a fundação de uma cidade

ou de um novo império ...”

      MONTESQUIEU. Do espírito das leis (1748). São Paulo: Martin Claret, 2004. p. 387.

Considerando-se as informações desse trecho, é INCORRETO afirmar que as
colônias européias, na Época Moderna,

A) deveriam levar ao estabelecimento e ao incremento do comércio, regulando-se
em função dos interesses recíprocos entre as colônias.

B) deveriam oferecer às metrópoles melhores condições de comércio que as
verificadas entre os países europeus e seus vizinhos.

C) estariam sujeitas ao exclusivo comercial das metrópoles, cujos negócios essas
colônias deveriam incrementar.

D) foram estabelecidas com finalidades comerciais, pois, inicialmente, não era
objetivo das metrópoles fundar um novo império.
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1
QUESTÃO 47

De 1835 a 1845, ocorreu o mais longo conflito militar interno da história do Brasil –
a chamada Guerra dos Farrapos, ou Rebelião Farroupilha.

Considerando-se esse conflito, é CORRETO afirmar que

A) o apelido dado aos revoltosos –  farroupilhas – fazia alusão ao caráter do movimento
e de seus principais líderes, oriundos das camadas populares gaúchas.

B) o Governo Central, a fim de possibilitar o final do conflito, atendeu a uma das  principais
reivindicações dos rebeldes: a libertação dos escravos negros da Província.

C) o movimento rebelde, com diferentes correntes internas, defendia interesses
rio-grandenses – como diminuição de impostos e maior autonomia política.

D) os rebeldes rio-grandenses se uniram aos republicanos argentinos, com o objetivo
de fortalecer as tropas, aumentar o poderio bélico e reafirmar os ideais federalistas.

QUESTÃO 48

O segundo Governo Vargas (1951-1954) caracterizou-se por forte orientação
nacionalista. Entre as iniciativas que marcaram esse período, destaca-se a criação
da Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, mediante a  Lei n. 2.004, aprovada pelo
Congresso em 3 de outubro de 1953.

É CORRETO afirmar que essa Lei

A) deu origem à campanha “O petróleo é nosso”, o que reforçou o sentimento
nacionalista entre os brasileiros e fez crescer o apoio a Vargas.

B) foi o estopim da crise política que levou ao suicídio de Vargas, pois a Lei deixou
a distribuição do petróleo nas mãos de empresas estrangeiras.

C) motivou a crítica, por parte do escritor paulista Monteiro Lobato, à criação da
empresa estatal de petróleo.

D) teve como eixo a imposição do monopólio estatal sobre a produção de petróleo,
considerado condição necessária para a soberania nacional.
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QUESTÃO 49

Leia este trecho de documento:

“Pernambucanos [...] o povo está contente, já não há distinção entre

Brasileiros, e europeus, todos se conhecem irmãos, descendentes da mesma origem

[...] Um governo provisório iluminado escolhido entre todas as ordens do Estado,

preside a vossa felicidade [...] Vós vereis consolidar-se a vossa fortuna, vós sereis

livres do peso de enormes tributos, que gravam sobre vós; o vosso, e nosso País

[= Pernambuco] subirá ao ponto de grandeza, que há muito o espera, e vós

colhereis o fruto dos trabalhos e do zelo dos vossos Cidadãos. Ajudai-os com

[...] a vossa aplicação à agricultura, uma nação rica é uma nação poderosa. A

Pátria é a nossa mãe comum, vós sois seus filhos, sois descendentes dos valorosos

Lusos, sois Portugueses, sois Americanos, sois Brasileiros, sois Pernambucanos.”

Proclamação do Governo Provisório Revolucionário de

Pernambuco, em 9 de março de 1817.

Considerando-se os princípios que fundamentam a Revolução Pernambucana de
1817, é INCORRETO afirmar que seus participantes

A) consideravam irrelevantes as questões tributárias e desigualdades existentes
entre “Brasileiros”, “Pernambucanos” e “Portugueses”.

B) entendiam que a riqueza tornava uma nação poderosa, sendo a agricultura vista
como uma atividade econômica importante para a Pátria.

C) promoveram a constituição de um Governo Provisório em Pernambuco, em
oposição ao Governo Monárquico chefiado por D. João.

D) reconheciam como identidades coletivas os “Pernambucanos”, os “Portugueses”

e os “Brasileiros”, defendendo que todos eles eram filhos da Pátria.



41PROVA DE HISTÓRIA - 1a Etapa - Caderno 1

1
QUESTÃO 50

No final do século XV e início do XVI, quando os europeus conquistaram o Continente
Americano, este era habitado por inúmeros grupos étnicos, com diferentes formas
de organização econômica e político-social.

Considerando-se o Império Inca, é INCORRETO afirmar que

A) a agricultura, base da sua economia, era praticada nas montanhas andinas, por
meio de um sofisticado sistema de produção,  que incluía a irrigação e a adubação.

B) o Estado era centralizado, com o poder político concentrado nas mãos do Inca,
o imperador, e sua sociedade era rigidamente hierarquizada.

C) seu domínio se estendia ao longo da Cordilheira dos Andes, ocupando parte dos
atuais territórios da Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Chile e noroeste da
Argentina.

D) um deus criador e protetor da vida e da natureza era cultuado segundo uma
doutrina monoteísta e, para ele, foram construídos diversos templos.
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QUESTÃO 51

Observe esta imagem:

Adoração dos Magos, atribuída a Vasco

Fernandes e a Jorge Afonso, pintada na

Sé de Viseu, em Portugal, entre 1501 e

1505.

Com base nas informações dessa imagem e em outros conhecimentos sobre o
assunto, é INCORRETO afirmar que a descoberta do Novo Mundo e, particularmente,
do Brasil levou os portugueses a representar

A) a América e sua população, novidade com que se defrontavam, inserindo-as em
quadros mentais antigos.

B) a América, sua natureza e sua população, reconhecendo-as na sua alteridade
em relação ao mundo europeu.

C) os povos da América em conformidade com as crenças – sobretudo as cristãs – em
voga, então, no Continente Europeu.

D) um dos Reis Magos como um índio da América, fazendo-o substituir aquele que
é, usualmente, representado como negro.
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1
QUESTÃO 52

Observe este mapa, em que estão representados os intercâmbios comerciais das
Colônias Inglesas da América do Norte:

Considerando-se as informações desse mapa e outros conhecimentos sobre o
assunto, é CORRETO afirmar que

A) as Antilhas Britânicas, com uma economia basicamente extrativista, ocupavam
um papel secundário tanto para os interesses metropolitanos, quanto nos
intercâmbios comerciais das Colônias Inglesas da América do Norte.

B) as Colônias Inglesas do norte e do centro desenvolveram um intenso comércio
intercontinental com as Antilhas, a África e a Europa, em detrimento das Colônias
Inglesas do sul, que estavam isoladas.

C) o comércio intercolonial e  intercontinental se desenvolveu nas Colônias Inglesas
da América do Norte,  apesar das tentativas, ineficazes, de aplicação das Leis
de Navegação por parte da Metrópole.

D) os comerciantes metropolitanos compravam diversos produtos manufaturados
da América Inglesa, onde a atividade fabril era intensa, em razão da abundância
de matérias-primas e de mão-de-obra barata.
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QUESTÃO 53

Os movimentos de propaganda e a imprensa operária foram dois importantes pilares
da divulgação da cultura anarquista.

Assim sendo, é INCORRETO afirmar que, no Brasil, as pautas dos jornais e a
atuação dos militantes anarquistas incluíam a

A) crítica ao clericalismo, derivada da oposição do anarquismo aos credos religiosos.

B) defesa do Estado do bem-estar social, justificado por suas políticas sociais.

C) luta antiestatista, pois os anarquistas recusavam todo tipo de coerção
institucional.

D) negação da ação parlamentar, considerada politicamente ineficaz.

QUESTÃO 54

“Congregando segmentos variados da população pobre ou dirigindo-se às

áreas de mineração, onde se concentravam enormes contingentes de escravos,

as vendeiras e negras de tabuleiro seriam constantemente acusadas de

responsabilidade direta no desvio de jornais, contrabando de ouro e diamantes,

prática de prostituição e ligação com os quilombos.”

FIGUEIREDO, Luciano. O avesso da memória: cotidiano e trabalho da mulher

em Minas Gerais no século XVIII. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993.

A partir da leitura e análise desse trecho, é CORRETO afirmar que a escravidão nas
Minas Gerais se caracterizava por

A) um perfil rural e patriarcal, o que fazia com que as cativas e as forras ficassem
reclusas, em casa, sob controle masculino.

B) uma comunidade igualitária, o que se expressava na liberdade com que os
negros circulavam pelas ruas.

C) uma grande diversidade de formas de exploração do trabalho escravo, situação
característica de um contexto mais urbano.

D) uma relativa flexibilidade, o que se expressava no livre trânsito dos comerciantes
entre as cidades e os quilombos.
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1
QUESTÃO 55

Atividade importante nas Minas Gerais, já no século XVIII e, sobretudo, no XIX, a
agricultura foi um dos principais esteios da projeção que a elite mineira alcançaria
no Período Imperial e no início da República.

Com base nessa informação, é CORRETO afirmar que

A) a produção de diferentes gêneros alimentícios, a que se agregaria, depois, a
cafeicultura, promoveu uma diversificação econômica, que visava ao mercado
tanto regional quanto nacional.

B) as elites econômicas mineiras, já no século XVIII, foram pródigas no
estabelecimento de uma sólida rede financeira de apoio à agricultura e à indústria,
para o que foi criado o Banco da Lavoura.

C) as elites mineiras se destacaram pela criação e consolidação de uma estrutura
monocultora, que priorizava inserir a província no mercado internacional de
capitais em bases comerciais capitalistas.

D) os investimentos em infra-estrutura, expressos na construção de extenso sistema
de armazenamento de grãos, fizeram com que o estado se tornasse um dos
principais pioneiros da agroindústria.
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QUESTÃO 56

Leia estes versos:

“Morreu na chegada do hospital

Um camarada que foi tão legal

Agora ‘Dade Deus’ ainda chora

O camarada de outrora.

Morreu, foi pro reino da glória

Está sentado junto de Nossa Senhora

O povo o queria de coração

E a sociedade o acusava de bandidão

Não sou bandido

E posso provar

Defendo a área

Dade Deus, o meu lugar.”

                      Augusto, setembro de 1979.

ZALUAR, Alba. A máquina e a revolta: as organizações populares e

o significado da pobreza. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 136.

Considerando-se os aspectos da violência urbana apontados nessa letra de samba,
é CORRETO afirmar que

A) a disputa por posições entre grupos de traficantes evolui para a mobilização e a
arregimentação temporárias de trabalhadores e outros membros da comunidade.

B) a eventual proeminência social atingida por alguns criminosos pode ser explicada,
entre outros fatores, pela relativa fragilidade das instituições do Estado nas
periferias urbanas.

C) a explosão da violência urbana deve ser associada ao início da redemocratização
do País, quando grupos de periferia fugiram a qualquer forma de controle social.

D) a formação de organizações criminosas foi legitimada pelas comunidades a
elas ligadas, em virtude dos rendimentos financeiros que estas sempre auferiram
do tráfico.
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1
QUESTÃO 57

       As negociações de paz na Irlanda do Norte tiveram início na década de 1990,
numa caminhada que teve culminância em 2005, quando o Exército Republicano
Irlandês (IRA) se comprometeu a abandonar definitivamente as ações armadas.

Considerando-se o processo de pacificação na Irlanda do Norte e a conseqüente
renúncia da luta armada pelo IRA, é CORRETO afirmar que

A) a decisão dos integrantes do IRA foi uma decorrência da sua derrota militar
frente às forças de segurança britânicas.

B) a opção do IRA pela paz se deveu ao desenvolvimento da comunidade católica,
que superou os protestantes em população e níveis de renda.

C) a resolução do IRA de baixar as armas se deveu ao fim da URSS, potência que
lhe garantia suporte político e material.

D) as negociações com o IRA foram facilitadas pela ascensão dos trabalhistas na
Inglaterra e contaram com apoio do Governo dos EUA.
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QUESTÃO 58

“Na história da África jamais se sucederam tantas e tão rápidas mudanças

como durante o período entre 1880 e 1935. Na verdade, as mudanças mais

importantes, mais espetaculares – e também mais trágicas –, ocorreram num lapso

de tempo bem mais curto, de 1880 a 1910, marcado pela conquista e ocupação

de quase todo o continente africano pelas potências imperialistas e, depois, pela

instauração do sistema colonial. A fase posterior a 1910 caracterizou-se

essencialmente pela consolidação e exploração do sistema.”

BOAHEN, Albert Adu. História geral da África. VII. A África sob dominação

colonial, 1880-1935. São Paulo: Ática/Unesco, 1991. p. 25.

Considerando-se o contexto da colonização européia da África, é CORRETO afirmar
que

A) a demarcação das fronteiras entre as diferentes colônias respeitou as divisões
territoriais previamente existentes entre as etnias africanas.

B) a derrota da Alemanha na Primeira Guerra implicou a concessão de independência
aos territórios por ela colonizados, sob a proteção da ONU.

C) essa colonização resultou em decréscimo da população africana, devido à intensa
exploração dos recursos humanos e materiais.

D) os Estados europeus, embora negassem oficialmente a escravidão, adotavam
trabalho compulsório em alguns territórios coloniais.
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1
QUESTÃO 59

As viagens espaciais conjuntas têm comprovado que as potências militares podem
cooperar pacificamente nessa área. No entanto essas cooperações são fenômeno
recente, pois, entre os anos 1950 e 1980, no quadro da Guerra Fria, prevaleceu uma
competição acirrada.

Considerando-se a corrida espacial travada, nessa época, entre os EUA e a URSS,
é INCORRETO afirmar que

A) as conquistas obtidas eram usadas na guerra de propaganda, a exemplo do que
ocorreu com Iuri Gagarin, enviado em turnê mundial para divulgar os feitos da
URSS.

B) o propósito era conseguir superioridade científica e política em relação à potência
oponente, sem, contudo, a intenção de usar as conquistas espaciais para fins
bélicos.

C) os investimentos dos EUA, na fase final da corrida espacial, se dirigiram para os
ônibus espaciais, enquanto os da URSS se concentraram na construção de
estações orbitais.

D) os melhores resultados soviéticos alcançados nos anos 1950 foram compensados
pelos norte-americanos com o projeto vitorioso de chegar primeiro à Lua.

QUESTÃO 60

A recente ascensão de algumas mulheres à chefia de governos importantes – a
exemplo de Michelle Bachelet, no Chile, e de Angela Merkel, na Alemanha – confirma
a tendência ao aumento da participação das mulheres no espaço público. Pode-se
dizer que elas são herdeiras de campanhas e reivindicações femininas que já têm
mais de um século de história.

Considerando-se os movimentos femininos e feministas, bem como sua repercussão,
é INCORRETO afirmar que

A) as sufragistas foram líderes feministas que lutaram pela aprovação de reformas
legais que permitissem o divórcio e o aborto.

B) o clima de rebeldia dos anos 1960 fortaleceu os movimentos feministas que
reivindicavam reformas igualitárias e liberdade sexual.

C) o movimento socialista europeu trazia, em sua pauta original, reivindicações
femininas que enfatizavam as questões sociais.

D) os fundamentalismos religiosos, apesar de suas diferenças, convergem na defesa
de papéis sociais tradicionais para as mulheres.


