
1 - Você receberá do fiscal um caderno de questões, um caderno de respostas e um cartão de respostas.
2 - O caderno de questões contém o tema da redação, as 40 questões objetivas e as 5 questões discursivas

da sua disciplina específica. Verifique se o caderno não contém rasuras ou falhas na paginação.
3 - Verifique se seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade estão corretos.
4 - Você dispõe de cinco horas para fazer a prova, inclusive a marcação do cartão de respostas. Faça-a com

tranqüilidade, mas controle o seu tempo.
5 - Utilize caneta preta ou azul para a marcação do cartão de respostas e para responder às questões discursivas.
6 - Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas de respostas sendo apenas uma delas a correta. A

questão com mais de uma alternativa assinalada receberá pontuação zero.
7 - Você não pode usar calculadora ou qualquer equipamento eletrônico. Por favor, desligue o seu celular.
8 - Após o início das provas, você deverá permanecer na sala por, no mínimo, noventa minutos.
9 - Após o término da prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas assinado e o caderno de respostas.
10 - Caso necessite algum esclarecimento solicite a presença do chefe de local.

INSTRUÇÕES
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QUESTÕES DISCURSIVAS

CURSO DE PEDAGOGIA

A alma da fome é política

A fome é exclusão. Da terra, da renda, do salário, da
educação, da economia, da vida e da cidadania. Quando uma pessoa
chega a não ter o que comer, é porque tudo o mais já lhe foi
negado. É uma forma de cerceamento moderno ou de exílio. A
morte em vida. E exílio da Terra. A alma da fome é política.

A história do Brasil pode ser vista de vários modos e
sob muitos ângulos, mas para a maioria ela é a história da indústria
da fome e da miséria. Um modo perverso de dividir o mundo em
dois, produzindo um gigantesco apartheid. Nesse campo, fizemos
alguns milagres de desenvolvimento. Um dos maiores PIB do
mundo, junto com a pobreza e a miséria mais espantosa. Aqui não
houve lugar para o acaso. Tudo foi produzido como obra calculada.
Fria.

O resultado está aí diante dos olhos de todos. Uma
parte ostensiva, rica, branca, educada, motorizada, dolarizada.
Outra parte imensa na sombra, negra, analfabeta, dando duro todos
os dias, comendo o pão que o diabo amassou em cruzeiros, reais.
Dois povos no mesmo país, na mesma cidade, muito próximos
em geografia e infinitamente distantes como experiência de
humanidade.

É gente que começa o dia sem o que comer e chega à
noite sem nada. Pode-se imaginar o quadro que é o de todo dia
para milhões de seres humanos: a fome de comida e de tudo. A
essa altura da vida da humanidade é incrível que isso aconteça.
Como morrer de fome ao lado de 70 milhões de toneladas de
grãos, de 8,5 milhões de hectares de terra, se todos esses brasileiros
miseráveis ficariam saciados só com os 20% do desperdício?

Por isso o ato de solidariedade, por menor que seja, é tão
importante. É um primeiro movimento no sentido oposto a tudo
que se produziu até agora. Uma mudança de paradigma, de norte,
de eixo, o começo de algo totalmente diferente. Como um olhar
novo que mostra todas as relações, teorias, propostas, valores e
práticas, restabelecendo as bases de uma reconstrução radical de
toda a sociedade. Se a exclusão produziu a miséria, a união destruirá
a produção da miséria, produzirá a cidadania plena, geral e irrestrita.
Democrática.

Se a indiferença construiu esse apartheid monstruoso, a
solidariedade vai destruir suas bases. E essa energia existe com
uma força surpreendente entre nós, uma força capaz de contagiar
quem menos espera e de mostrar uma nova cultura, a do reencontro.

Há uma tremenda força de mudança no ar, na terra. Há
um movimento poderoso, tecendo a novidade através de milhares
de gestos de encontro. Há fome de humanidade entre nós, por
sorte ou por virtude de um povo que ainda é capaz de sentir, de
mudar e de impedir que se consume o desastre, o suicídio social de
um país chamado Brasil.
(SOUZA, Herbert de & RODRIGUES, C. Ética e cidadania. SP: Moderna, 1995)

QUESTÃO 1:  O texto A alma da fome é política pode ser dividido
em dois grandes momentos: o primeiro, envolvendo os quatro
primeiros parágrafos do texto e o segundo, os três últimos.

a) Apresente a idéia central defendida no primeiro momento.

b) Identifique a idéia defendida no segundo momento.

REDAÇÃO

Natal sem Fome dos Sonhos 2007

A Ação da Cidadania mais uma vez tem a ousadia de inovar na luta
contra a desigualdade no país. O Natal sem Fome, sua mais
conhecida campanha, renova-se e luta agora pela educação de
qualidade. Em vez de arrecadar alimentos, o Natal sem Fome este
ano arrecadará brinquedos e livros infanto-juvenis, simbolizando
a luta política por uma educação de qualidade.

(http://acaodacidadania.infolink.com.br)

COMIDA

Bebida é água
Comida é pasto.
Você tem fome de quê?
Você tem sede de quê?
A gente não quer só comida
a gente quer comida, diversão e arte
a gente não quer só comida
a gente quer saída para qualquer parte
a gente não quer só comida
a gente quer bebida, diversão, balé
a gente não quer só comida
a gente quer a vida como a vida quer
Bebida é água
Comida é pasto

Você tem fome de quê?
Você tem sede de quê?
a gente não quer só comer
a gente quer comer e quer fazer amor
a gente não quer só comer
a gente quer prazer para aliviar a dor
a gente não quer só dinheiro
a gente quer dinheiro e felicidade
a gente não quer só dinheiro
a gente quer inteiro e não pela metade
Bebida é água
Comida é pasto
Você tem fome de quê?
Você tem sede de quê?

(Titãs. Jesus não tem dentes no país dos banguelas. WEA, 1987.)

Com base nas informações sobre a campanha do Natal sem
Fome desse ano e na letra da música dos Titãs, apresente,
sob a forma de texto dissertativo-argumentativo, de 25 a
30 linhas, em prosa e de acordo com a norma culta da
língua, suas reflexões sobre a seguinte questão:

O Brasil tem fome de quê?
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QUESTÃO 2: A ironia é uma figura de linguagem que se caracteriza
pela expressão de uma idéia para dizer exatamente o contrário.

a) Transcreva do segundo parágrafo apenas a frase em que
se utiliza essa figura.

b) Explique o sentido irônico que dela se depreende.

QUESTÃO 3: Em A alma da fome é política, a palavra apartheid
ganha um novo sentido.

a) Explique o sentido que essa palavra adquire no texto.

b) Indique o parágrafo em que se explicita mais detalhadamente
tal sentido.

QUESTÃO 4: No quarto parágrafo, apresentam-se, por meio de
uma pergunta retórica, fatos contraditórios.

a) Que contradição se revela por meio desses fatos?

b) Retire desse mesmo parágrafo o adjetivo que identifica o
posicionamento dos autores a respeito dessa contradição.

QUESTÃO 5: Entre outros, o vocábulo terra assume mais de uma
significação no texto, ou seja, é polissêmico. Atentando,
principalmente, para o conteúdo do primeiro e do último parágrafos:

a) identifique a palavra que apresenta também emprego
polissêmico nesses dois parágrafos.

b) indique os sentidos que essa palavra tem nos parágrafos
referidos.

CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

QUESTÃO 1: A análise da concentração de DDT em organismos
marinhos apresentou os seguintes resultados:

Organismo Quantidade de DDT

(em mg por litro)

Manjubas (peixe) 0,60

Atobás (ave) 28,00

Copépodes (crustáceos) 0,07

Pescadas (peixe) 2,25

a) Com base nos índices de DDT, esquematize a provável
cadeia alimentar constituída por esses organismos,
considerando o fitoplâncton como base desta cadeia.

b) Justifique sua resposta.

QUESTÃO 2:  Os atletas que vivem em cidades ao nível do mar
e desejam competir em países com altitudes superiores a 2.500
metros, com baixa pressão atmosférica, devem passar por um
período de adaptação, vivendo e treinando algumas semanas antes
da competição em altitude elevada. Nesse período o número de
hemácias do sangue aumenta muito.

Explique a necessidade do aumento de hemácias no sangue
nas altitudes elevadas.

QUESTÃO 3: A hemofilia é uma anomalia para a coagulação do
sangue, determinada por um gene recessivo ligado a um
cromossomo sexual.

Por que os filhos homens de pai hemofílico nunca herdam
essa característica do pai?

QUESTÃO 4: Uma espécie de mariposa que se alimenta de plantas
foi introduzida, acidentalmente, em uma nova área geográfica. Os
gráficos a seguir mostram a variação do número de indivíduos na
área original e na área onde a mariposa foi introduzida.

Com base na variação do número de indivíduos ao longo do
tempo, a mariposa foi introduzida na área A ou na área B?
Justifique sua resposta.

QUESTÃO 5: A figura a seguir mostra a ação de três tipos de
seleção natural: a seleção natural direcional, que favorece
indivíduos inicialmente pouco freqüentes, a seleção natural
estabilizadora, que favorece os indivíduos de maior freqüência, e
a seleção natural disruptiva ou bidirecional, que favorece dois
fenótipos inicialmente pouco freqüentes.

O valor adaptativo de um indivíduo é medido pelo número de
descendentes desse indivíduo comparado com o número de
descendentes dos demais indivíduos da população. Aqueles que
deixam mais descendentes têm valor adaptativo igual a um e os
que não deixam descendentes têm valor adaptativo zero.

Identifique pelas letras A, B ou C, os três tipos de seleção
natural. Justifique sua resposta através das figuras do valor
adaptativo.
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CURSO DE MATEMÁTICA

QUESTÃO 1:    A figura a seguir representa o gráfico da
função   f :  R → R  definida por:

y = f (x) =

Determine:

a) a imagem de f;

b) as raízes de f;

c) o número de soluções distintas da equação f (x) = 1;

d) o conjunto solução da inequação f (x) > 1.

QUESTÃO 2: A figura a seguir mostra duas circunferências C
1
 e C

2 
.

A circunferência C
1
  tem centro no ponto O e raio MO medindo

10 cm; a circunferência  C
2 

 tem centro no ponto P, tangencia o
segmento MN e passa pelo ponto O. O ângulo NMO  mede 30º.

Determine:

a) a medida do ângulo NÔQ;

b) a medida do segmento NQ;

c) a medida do segmento MN;

d) a medida do raio da circunferência C
2
.

QUESTÃO 3: Considere M = (-2,0) e N = (0,6) pontos do R2 e  r
a reta que passa pelos pontos M e N. Seja Q o ponto médio do
segmento MN.

Determine:

a) as coordenadas do ponto Q;

b) a equação cartesiana da reta r ;

c) o ponto P = (k,0), no eixo das abscissas, tal que o vetor  QP
seja perpendicular à reta r.

QUESTÃO 4: Uma caixa contém quatro bolas azuis com
diâmetros medindo 1 cm, 2 cm, 4 cm e 5 cm e três bolas verdes
com diâmetros medindo 2 cm, 4 cm e 7 cm. Escolhe-se,
aleatoriamente, uma bola da caixa.

a) Determine a probabilidade de a bola escolhida ser azul.

b) Qual a probabilidade de a bola escolhida ser verde ou ter
diâmetro maior que 3 cm ?

−x2 + 4x − 3, se x > 1
2 − ⏐x + 1⏐ , se x  ≤ 1{

^

QUESTÃO 5: Os números reais positivos M, N e P formam,
nessa ordem, uma Progressão Geométrica de razão q.
Sabe-se que log

10
 P − log

10
 M = 2.

a) Determine o valor de q.

b) Determine os números M, N e P, sabendo que M + N + P = 999.

CURSO DE FÍSICA

QUESTÃO 1:  Um carrinho, cujas dimensões estão indicadas na
figura, está se movendo numa superfície plana e horizontal com
aceleração constante a . Sobre o piso do carrinho, inclinado de um
ângulo θ com a horizontal, encontra-se um bloco em repouso em
relação ao carrinho, como ilustra a figura. Considere para o módulo
da aceleração da gravidade o valor g=10m/s2.

Calcule quanto deve valer o módulo da aceleração do carrinho
para que seja nula a força de atrito estático exercida pelo
piso inclinado do carrinho sobre o bloco.

QUESTÃO 2: Para alimentar uma lâmpada de 48W – 12V
dispõem-se de vários geradores que devem ser associados em
série. Cada gerador tem força eletromotriz igual a 6V e resistência
interna igual a 0,50Ω.

Para que a lâmpada funcione de acordo com suas especificações:

a) calcule a intensidade da corrente que a percorre;

b) calcule quantos geradores devem ser utilizados.

QUESTÃO 3: Uma carga de peso P, suspensa a uma roldana
móvel, é mantida em repouso pela ação da força f, como ilustra a
figura. Só é vantajoso usar a roldana móvel para sustentar a carga
em repouso se ⏐f⏐ < ⏐P⏐ . Considere os fios e a roldana ideais.
Sabe-se ainda que, na posição de equilíbrio, a vertical é a bissetriz
do ângulo θ entre os fios.

Calcule o valor do ângulo θθθθθ entre os fios, com o sistema em
repouso, abaixo do qual é vantajoso usar a roldana móvel
para sustentar uma carga.

→→→→→

⏐
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QUESTÃO 4: Considere M = (-2,0) e N = (0,6) pontos do R2 e  r
a reta que passa pelos pontos M e N. Seja Q o ponto médio do
segmento MN.

Determine:

a) as coordenadas do ponto Q;

b) a equação cartesiana da reta r ;

c) o ponto P = (k,0), no eixo das abscissas, tal que o vetor  QP
seja perpendicular à reta r.

QUESTÃO 5:  A função real  f  definida por

f (t) = P + Q sen(t -    ) representa um fenômeno físico,

periódico, sendo P e Q constantes reais positivas. Sabe-se que

f (     ) = 1,5    e que o maior valor que f (t) assume é 5.

a) Determine os valores das constantes P  e Q.

b) O número P é chamado de valor médio da função. Encontre
o menor  t  positivo no qual a função f assume o seu valor
médio.

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

QUESTÃO 1:    A figura a seguir representa o gráfico da
função   f :  R → R  definida por:

y = f (x) =

Determine:

a) a imagem de f;

b) as raízes de f;

c) o número de soluções distintas da equação f (x) = 1;

d) o conjunto solução da inequação f (x) > 1.

QUESTÃO 2: Um comerciante compra calças e camisas e as
revende com lucro de 20% e 40%, respectivamente.  O preço de
venda de uma calça é o triplo do preço de venda de uma camisa.
Um cliente comprou duas calças e três camisas, pagando R$ 378,00
pelo preço total.

a) Qual foi o preço de custo pago por uma calça e por uma
camisa pelo comerciante?

b) Qual foi o valor percentual do lucro obtido pelo
comerciante com essa venda, em relação ao preço de custo?

−x2 + 4x − 3, se x > 1
2 − ⏐x + 1⏐ , se x  ≤ 1{

QUESTÃO 3: Uma caixa contém quatro bolas azuis com
diâmetros medindo 1 cm, 2 cm, 4 cm e 5 cm e três bolas verdes
com diâmetros medindo 2 cm, 4 cm e 7 cm. Escolhe-se,
aleatoriamente, uma bola da caixa.

a) Determine a probabilidade de a bola escolhida ser azul.

b) Qual a probabilidade de a bola escolhida ser verde ou ter
diâmetro maior que 3 cm ?

QUESTÃO 4:

(100 Anos de República: Um Retrato Ilustrado da História do Brasil.

Volume V. São Paulo: Editora Nova Cultural).

Identifique e explique o contexto histórico no qual foi criada
a Companhia Siderúrgica Nacional.

QUESTÃO 5: A foto a seguir é ilustrativa da exuberância do
barroco mineiro do século XVIII.

(Krüger, P e Mourão,C. As igrejas Setecentistas de Minas. B. H.: Itatiaia , 1986)

Identifique e explique duas características da economia
setecentista que criaram as condições materiais para o
florescimento do barroco mineiro.

Desfile de operários da C S N, em 1 / 5 / 1942.

Igreja de São Francisco de Assis. Ouro Preto

→→→→→

π
2

π
2
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CURSO DE QUÍMICA

ATENÇÃO:  a tabela periódica está na página 16.

QUESTÃO 1:  O clorato de potássio é utilizado na cabeça dos
palitos de fósforo de segurança. Sua reação de decomposição
produz um sal não oxigenado e um gás.

Determine o volume de gás liberado quando 0,2 mol de
clorato de potássio sofre decomposição, nas CNTP.

QUESTÃO 2:  Na cabeça desses tipos de palitos de fósforo
encontramos também K

2
Cr

2
O

7 
, MnO

2 
,  S

8 
, FeO, Fe

2
O

3 
, vidro

moído e cola.

a) Determine o número de oxidação (nox) dos metais de
transição presentes nas substâncias mencionadas.

b) Escreva a equação que representa a reação de hidratação
do óxido de maior caráter básico.

QUESTÃO 3:  As maçãs quando vão amadurecendo mudam de
cheiro devido ao aumento da concentração das substâncias acetato
de isoamila e 2-metilbutanoato de etila, cujas  moléculas estão
representadas a seguir.

 acetato de isoamila                       2-metilbutanoato de etila

a) Escreva a fórmula molecular que representa as substâncias
em questão.

b) Identifique o tipo de isomeria que ocorre entre essas
substâncias.

QUESTÃO 4:   O interesse crescente em polímeros biodegradáveis,
baseados em matérias-primas renováveis de origem agrícola em
substituição aos derivados de petróleo, é justificado para que se
mantenha constante a quantidade de CO

2 
consumida e liberada.

O método do carbono-14 pode ser usado para caracterizar os
carbonos desses novos materiais, pois o CO

2
 na atmosfera está

em equilíbrio com o radioativo 14CO
2 

. Da mesma forma que o
CO

2 
, o gás radioativo se incorpora na vida terrestre pela

fotossíntese, e nos animais pela cadeia alimentar. Porém, quando
uma planta ou animal morre, não há mais incorporação de carbono
radioativo apenas o seu decaimento. Como a meia-vida do 14C
está ao redor de 5.700 anos, praticamente não encontramos esse
isótopo nas reservas fósseis formadas há milhões de anos.

Com base no texto, responda aos itens propostos.

a) Sabendo que, nas camadas mais baixas da atmosfera e nos
seres vivos, o carbono-14 se transmuta em nitrogênio-14
emitindo uma partícula, escreva a equação de decaimento do
carbono-14 e identifique a partícula emitida.

b) Calcule quantos anos são necessários para que uma
amostra de carbono-14 se reduza a 25% da massa inicial.

QUESTÃO 5: Com a finalidade de determinar a quantidade de
antimônio em amostras de medicamentos para Leishmaniose, foi
utilizada uma solução de ácido clorídrico 6 molar.

a) Calcule a massa de ácido clorídrico presente em 100 mL
dessa solução.

b) Numa segunda etapa, foram utilizados 280 mL de água
para diluir 20 mL da solução inicial de ácido clorídrico.
Determine a concentração do ácido na solução final em mol
por litro.

CURSO DE TECNÓLOGO EM
SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 1:    A figura a seguir representa o gráfico da
função   f :  R → R  definida por:

y = f (x) =

Determine:

a) a imagem de f;

b) as raízes de f;

c) o número de soluções distintas da equação f (x) = 1;

d) o conjunto solução da inequação f (x) > 1.

QUESTÃO 2:  Um comerciante compra calças e camisas e as
revende com lucro de 20% e 40%, respectivamente.  O preço de
venda de uma calça é o triplo do preço de venda de uma camisa.
Um cliente comprou duas calças e três camisas pagando R$ 378,00
pelo preço total.

a) Qual foi o preço de custo pago por uma calça e por uma
camisa pelo comerciante?

b) Qual foi o valor percentual do lucro obtido pelo
comerciante com essa venda, em relação ao preço de custo?

QUESTÃO 3: Uma caixa contém quatro bolas azuis, com
diâmetros medindo 1 cm, 2 cm, 4 cm e 5 cm, e três bolas verdes,
com diâmetros medindo 2 cm, 4cm e 7 cm. Escolhe-se,
aleatoriamente, uma bola da caixa.

a) Determine a probabilidade de a bola escolhida ser azul.

b) Qual a probabilidade de a bola escolhida ser verde ou ter
diâmetro maior que 3 cm ?

−x2 + 4x − 3, se x > 1
2 − ⏐x + 1⏐ , se x  ≤ 1{
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QUESTÃO 4: A figura mostra uma águia perseguindo uma presa.
No instante inicial t

i 
, a presa se encontra a 6m verticalmente

abaixo da águia. Desse instante até o instante final t
f  

em que a
águia captura a presa, o movimento da presa é horizontal, retilíneo
e uniforme, tendo ela percorrido uma distância de 8m, e o
movimento da águia é curvilíneo e não-uniforme, como indicado
na figura.

Sejam v
A 

e v
P
 as velocidades vetoriais médias da águia e da presa,

respectivamente, no intervalo de tempo que vai de t
i
 até t

f 
.

Determine a razão entre os módulos das velocidades vetoriais
médias v

A
 e v

P
, isto é, calcule |v

A
| / |v

P
| .

QUESTÃO 5: A figura mostra um cilindro de base circular, de
raio R = 30 cm, cujas paredes laterais são opacas. No centro da
base há uma fonte luminosa puntiforme que emite luz
monocromática. Enche-se o cilindro até a boca com um líquido
transparente cujo índice de refração para essa luz é 5/3. Considere
o índice de refração do ar igual a 1.

Calcule quanto pode valer, no mínimo, a altura H do cilindro
para que todos os raios luminosos emitidos pela fonte que
chegam à superfície do líquido  consigam emergir para o ar.
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