
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



2008.2

2

REDAÇÃO

Os fragmentos de textos a seguir abordam o mesmo tema:
inveja. Ora vista como um sentimento mau ora como um
sentimento bom.

Aos que pretendem empreender essa viagem, o autor pede que
levem consigo, para o caso de se perderem, três distinções básicas:
ciúme é querer manter o que se tem, cobiça é querer o que não se
tem; inveja é não querer que o outro tenha.
E que prestem atenção: a inveja é um vírus que se caracteriza pela
ausência de sintomas aparentes. O ódio espuma. A preguiça se
derrama. A gula engorda. A avareza acumula. A luxúria se oferece.
O orgulho brilha. Só a inveja se esconde.

Ventura, Zuenir. Inveja mal secreto. São Paulo: Palavra, 2005.

A inveja, virtude principal, origem de prosperidades infinitas;
virtude preciosa que chega a suprir todas as outras, e ao próprio
talento.
A inveja não é senão uma admiração que luta, e sendo a luta a
grande função do gênero humano, todos os sentimentos belicosos
são os mais adequados à sua felicidade. Daí vem que a inveja é
uma virtude.

Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas.RJ:Nova Aguilar,1994.

A inveja é a tristeza de ser o que se é.
Frei Betto.

Podemos dizer que nunca tantos jovens, ricos e famosos foram
tão invejados como são algumas das celebridades da TV, do cinema
e das passarelas da moda.

Programa de TV.

Elementos da potência brasileira: o quinto maior país do planeta
em superfície, que pode se tornar, dentro de dez anos, o principal
produtor agrícola mundial. “As realizações (do Brasil) no campo
da agricultura são desde já impressionantes: primeiro produtor e
exportador mundial de açúcar, de café, de suco de laranja, primeiro
exportador mundial de tabaco, de carne bovina e de frango, e
segundo exportador de soja”, afirmava o impressionado jornal
francês Le Monde, em 24 de maio último. E acrescentava: “No
total, ele (o Brasil) sobe para o terceiro degrau do pódio, atrás dos
Estados Unidos e da União Européia”. A Argentina, um país metido
a europeu, tem inveja de que a verdadeira potência da América do
Sul seja o Brasil.

Felinto, Marilene. In: Caros amigos, 28/06/2005.

 Com base na leitura dos trechos transcritos, é possível
concordar com a idéia de que a inveja seja uma virtude?

Para responder a tal indagação, redija um texto
dissertativo-argumentativo, de 25 a 30 linhas, em prosa
e de acordo com a norma culta.

ATENÇÃO: use a página 15 para o rascunho da Redação.
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QUESTÕES DISCURSIVAS

CURSO DE PEDAGOGIA

Texto I
Círculo vicioso

Bailando no ar, gemia inquieto vaga-lume:
“Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela
Que arde no eterno azul, como uma eterna vela!”
Mas a estrela, fitando a lua, com ciúme:

“Pudesse eu copiar-te o transparente lume,
Que, da grega coluna à gótica janela,
Contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela”
Mas a lua, fitando o sol com azedume:

“Mísera! Tivesse eu aquela enorme, aquela
Claridade imortal, que toda a luz resume!”
Mas o sol, inclinando a rútila capela:

“Pesa-me esta brilhante auréola de nume...
Enfara-me esta luz e desmedida umbela...
Por que não nasci eu um simples vaga-lume?”

MACHADO DE ASSIS, In: Jornal de poesia – Machado de Assis

In: http://www.secrel.com.br

VOCABULÁRIO:
Capela: coroa
Enfarar: entediar, causar enjôo
Nume: luz
Rútilo: brilhante
Umbela: espécie de guarda chuva

Texto II

O camelo e Zeus

Invejoso do touro que se vangloriava de seus chifres,
o camelo quis ter também os seus. Foi pedi-los a
Zeus, mas o deus se indignou:  − Teu tamanho e tua
força já bastam, para que queres ainda mais
vantagens? E, em vez de dar-lhe chifres, encurtou-
lhe as orelhas. Quem inveja os bens de outrem não
percebe que perdeu os próprios.

ESOPO, Fábulas de Esopo. In: http:www.sofabulas.globolog.com.br

QUESTÃO 1:
Embora Machado de Assis seja mais conhecido como mestre da
ficção, sua obra poética vem sendo cada vez mais valorizada por
pesquisadores e estudiosos. O soneto Círculo vicioso ilustra tal
produção.  A partir da sua leitura:

a) descreva os quatro momentos do soneto que evidenciam o
círculo vicioso.

b) diga qual é o tema do soneto.

QUESTÃO 2:
A fábula O Camelo e Zeus, como tantas outras, integra um conjunto
de pequenas histórias atribuídas a Esopo, um escravo libertado
pelo seu dono, que se encantou por essas histórias. O texto de
Esopo, assim como o soneto Círculo vicioso, pretende que
personagens não-humanos sejam agentes da educação dos homens,
daí seu conteúdo moralizante.

a) Copie o trecho da fábula em que se identifica seu caráter
moral.

b) Indique o pecado capital implicitamente criticado no soneto
de Machado de Assis.

QUESTÃO 3:
Tanto em O Camelo e Zeus, de Esopo, quanto em Círculo vicioso,
de Machado de Assis, reproduzem-se, na forma de discurso direto,
falas dos personagens envolvidos nas histórias.

a) Identifique os sinais de pontuação que foram usados pelos
autores para marcar o discurso direto em Círculo vicioso e
em O Camelo e Zeus, respectivamente.

b) Altere o discurso direto utilizado por Esopo em mas o deus
se indignou: − Teu tamanho e tua força já bastam, para que
queres ainda mais vantagens? para a forma de discurso
indireto.

QUESTÃO 4:
Faça uma leitura atenta do vocabulário empregado nas estrofes 1 e 4
do soneto e responda:

a) Por que motivo específico o vaga-lume deseja ser a loura
estrela?

b) Qual é a imagem que o sol faz de si, e em que medida o
vocabulário empregado na última estrofe colabora na
produção dessa auto-imagem?

QUESTÃO 5:
No verso Pudesse eu copiar-te o transparente lume e no período
E, em vez de dar-lhe chifres, encurtou-lhe as orelhas empregam-
se pronomes pessoais.

a) Identifique-os e indique a que referentes textuais se
relacionam.

b) O pronome oblíquo LHE aparece duas vezes no período.
Em que ocorrência LHE é, verdadeiramente, um complemento
verbal, segundo a regência contemporânea? Justifique sua
opção.
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CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

QUESTÃO 1:
A tabela a seguir mostra que o consumo de oxigênio na respiração
de um rato é muito maior que o de um cavalo.

Animal Peso (em gramas) Consumo de oxigênio
(em gramas/hora)

Rato 25 1.580

Ser humano 70.000 202

Cavalo 700.000 106

Explique essa diferença em termos de superfície corporal
relativa dos animais.

QUESTÃO 2:
Homens que já possuem muitos filhos e se dispõem a fazer
vasectomia, um método anticoncepcional muito eficaz, mostram-
se preocupados com relação ao desejo sexual, que é determinado
pelo hormônio testosterona. A vasectomia consiste num corte
dos canais deferentes, de modo a impedir a expulsão dos
espermatozóides durante a ejaculação.

Você considera essa preocupação pertinente? Justifique.

QUESTÃO 3:
A respiração nos insetos é feitas por traquéias, tubos muitos
finos que levam o oxigênio do ambiente até as células e levam o
CO

2
  retirado das células para o exterior.

Se um inseto for confinado a uma atmosfera na qual a
umidade relativa do ar é de 20% os insetos morrem
rapidamente por desidratação. Justifique essa afirmação.

QUESTÃO 4:
Um pouco alarmado com a elevada ocorrência de dengue transmitida
pelo mosquito Aedes aegypti, um morador de Brasília procurou o
Departamento Nacional de Endemias e relatou que havia sido picado
na mata, à noite, por um mosquito grande e amarelado. Relatou também
que, no dia seguinte, começou a ter febre e a sentir dores nas articulações.
O biólogo do departamento verificou que esse senhor não tinha viajado
para qualquer área endêmica ou epidêmica da doença, e tranqüilizou-o,
dizendo que certamente ele não havia contraído a dengue, embora fosse
importante que ele procurasse atendimento médico.

A partir do relato, cite três fatos que levaram o biólogo a
concluir que a pessoa não estava com dengue.

QUESTÃO 5:
José e Mário são produtores de milho e possuem propriedades vizinhas.
José só planta milho, em sua propriedade, a partir de sementes, e
Mário só utiliza mudas produzidas por propagação assexuada através
da cultura de tecidos de uma mesma planta. Nenhum dos dois produtores
utiliza defensivos agrícolas em suas plantações.

No ano passado, com o surgimento de uma espécie desconhecida
de lagarta, toda a plantação de Mário foi dizimada, enquanto
parte das plantas da área plantada por José sobreviveu.

Explique a sobrevivência de parte das plantas de José.

CURSO DE MATEMÁTICA

QUESTÃO 1:
A figura mostra o triângulo isósceles MNP inscrito em uma
circunferência de raio unitário e centro em O.

MQ é a altura relativa ao lado PN e forma um ângulo α = 15o  com
o lado MN, como mostra a figura.

(a) Determine o comprimento de MQ;

(b) Determine a área do triângulo isósceles MNP.

QUESTÃO 2:
Observe o gráfico a seguir:

Um aluno fez, com base no gráfico, as seguintes afirmações:

I. A reta r passa pelo ponto D =

II. O coeficiente angular da reta s  que passa pelos pontos
A = (-2,5) e C = (-3,1) é igual a 4.

III. A distância do ponto B à reta r é igual à medida do segmento
PB, onde P = (1,5).

Classifique cada afirmação do aluno como falsa ou
verdadeira.  Apresente os cálculos que você fez para concluir
que a afirmação era falsa ou verdadeira.

QUESTÃO 3:
Seja f uma função real definida por
 f (x) = log

2
(x − 1)2 .

Determine:

(a) o domínio de f ;

(b) o valor de f (2), de f (3),  e de f (5);

(c) o conjunto-solução da equação f (x) = 6.

MN = MP

r

x

y
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figura 1

figura 2

QUESTÃO 4:
Para comemorar o aniversário de uma cidade, o prefeito decidiu
enfeitar a avenida principal com bandeiras coloridas, dispostas em
linha reta, da seguinte forma: uma bandeira azul, duas vermelhas,
duas azuis, quatro vermelhas, três azuis, oito vermelhas, quatro
azuis, dezesseis vermelhas e assim sucessivamente, de tal modo
que a seqüência das quantidades de bandeiras azuis forma uma
progressão aritmética e a seqüência das quantidades de bandeiras
vermelhas forma uma progressão geométrica.
Verificou-se que depois de colocada a última fileira de bandeiras
vermelhas, um total de 36 bandeiras azuis havia sido posta.

Determine o número de bandeiras vermelhas usadas na
ornamentação da avenida principal.

QUESTÃO 5:
Uma pesquisa revelou os seguintes dados a respeito dos estudantes
matriculados num curso de Licenciatura em Matemática a
Distância: 4/5 dos estudantes do sexo masculino trabalham e  3/10
dos estudantes do sexo feminino não trabalham.

Sabendo que 3/5 dos estudantes matriculados no curso são do
sexo feminino, determine:

(a) o percentual de estudantes do sexo masculino
matriculados no curso que trabalham em relação ao número
total de estudantes;

(b) o percentual de estudantes (de ambos os sexos)
matriculados no curso  que trabalham em relação ao número
total de estudantes matriculados no curso;

(c) a probabilidade de que um estudante escolhido ao acaso
dentre os que trabalham seja do sexo masculino.

CURSO DE FÍSICA

QUESTÃO 1:
A lente de um projetor de “slides” tem uma distância focal igual a
10,0cm. Deseja-se projetar uma imagem nítida de “slide”em uma
parede perpendicular ao eixo da lente e dela distante 2,10m.

Calcule a que distância da lente deve ser colocado o “slide”.

QUESTÃO 2:
Um disco rígido gira com velocidade angular constante em torno do
eixo vertical que passa por seu centro C e é perpendicualr a seu
plano horizontal. Sobre o disco encontra-se uma moeda de pequenas
dimensões em repouso em relação a ele, como ilustra a figura.

Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre a moeda e o
disco é µ = 5/12 e que a velocidade angular do disco é tal que a
moeda esteja na iminência de deslizar, calcule o módulo da força
exercida pelo disco sobre a moeda em função de sua massa m
e do módulo da aceleração da gravidade g.

QUESTÃO 3:
Um navio está atracado em repouso. A figura 1 mostra um
mergulhador em repouso à profundidade h. Em um outro
instante, após ter se deslocado horizontalmente, o mergulhador
se encontra em repouso, verticalmente em baixo do navio, como
ilustra a figura 2.

Verifique se a pressão sobre o mergulhador na situação
ilustrada na figura 1 é maior, menor ou igual à pressão sobre
ele na situação ilustrada na figura 2. Justifique a sua resposta.

QUESTÃO 4:
Observe o gráfico a seguir:

Um aluno fez, com base no gráfico, as seguintes afirmações:

I. A reta r passa pelo ponto D =

II. O coeficiente angular da reta s  que passa pelos pontos
A = (-2,5) e C = (-3,1) é igual a 4.

III. A distância do ponto B à reta r é igual à medida do segmento
PB, onde P = (1,5).

Classifique cada afirmação do aluno como falsa verdadeira.
Apresente os cálculos que você fez para concluir que a
afirmação era falsa ou verdadeira.

QUESTÃO 5:
Seja f uma função real definida por f (x) = log

2
(x − 1)2 .

Determine:

(a) o domínio de f ;

(b) o valor de f (2), de f (3),  e de f (5);

(c) o conjunto-solução da equação f (x) = 6.

r

x

y
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CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

QUESTÃO 1:
Seja f uma função real definida por  f (x) = log

2
(x − 1)2 .

Determine:

(a) o domínio de f ;

(b) o valor de f (2), de f (3),  e de f (5);

(c) o conjunto-solução da equação f (x) = 6.

QUESTÃO 2:
O coordenador de Pré-Cálculo dispõe de um grupo de dez pessoas,
sendo seis homens e quatro mulheres, para formar uma equipe de
cinco avaliadores para corrigir as “avaliações presenciais” de sua
disciplina.

(a) De quantos modos distintos o coordenador pode montar a
sua equipe?

(b) De quantos modos o coordenador pode montar a sua
equipe, considerando que ela será formada por  três homens
e duas mulheres?

QUESTÃO 3:
Para comemorar o aniversário de uma cidade, o prefeito decidiu
enfeitar a avenida principal com bandeiras coloridas, dispostas
em linha reta, da seguinte forma: uma bandeira azul, duas vermelhas,
duas azuis, quatro vermelhas, três azuis, oito vermelhas, quatro
azuis, dezesseis vermelhas e assim sucessivamente, de tal modo
que a seqüência das quantidades de bandeiras azuis forma uma
progressão aritmética e a seqüência das quantidades de bandeiras
vermelhas forma uma progressão geométrica.
Verificou-se que depois de colocada a última fileira de bandeiras
vermelhas, um total de 36 bandeiras azuis havia sido posta.

Determine o número de bandeiras vermelhas usadas na
ornamentação da avenida principal.

QUESTÃO 4:
Observe a figura a seguir:

Debret: Um jantar brasileiro, 1827.

Identifique duas características da hierarquia social
brasileira no século XIX, retratada na aquarela de Debret.

QUESTÃO 5:
Observe a charge abaixo:

Motta, Rodrigo P.. Jango e o golpe de 1964 na caricatura. RJ: J. Zahar Ed., 2006.

Compare a atuação política de duas organizações partidárias
representativas da polarização ideológica entre esquerda e
direita durante o governo Goulart.

CURSO DE QUÍMICA

QUESTÃO 1:
Conservantes são substâncias que impedem ou retardam as
alterações dos alimentos provocadas por microrganismos. O nitrito
de sódio, entre outros, é utilizado como conservante
antimicrobiano. O limite máximo de conservante permitido é de
0,20% em massa.
Dispondo de uma solução de 20g/L de nitrito de sódio,
determine o volume dessa solução que contém a quantidade
máxima desse sal que pode ser adicionado a 1 quilograma de
um produto enlatado.

QUESTÃO 2:
Um dos métodos de datação geológica consiste na medição da
quantidade de potássio e argônio contida numa determinada
amostra. Com base na tabela periódica:

a) escreva o nome das famílias dos elementos citados.

b) faça a distribuição eletrônica do átomo de maior raio que
se encontra no mesmo período do argônio.

c) escreva o nome do elemento de menor energia de ionização
do grupo do potássio. Justifique sua resposta.

d) indique o número atômico do metal de transição de menor
massa atômica do período do potássio.

QUESTÃO 3:
É comum na alimentação o consumo de alimentos com graus
diferentes de acidez conforme mostra a tabela a seguir.

Alimentos [H+]
Leite de Vaca 10-6

Vinagre 10-3

Clara de Ovo 10-8

Suco de laranja 10-4

a) Qual o alimento mais ácido? Justifique sua resposta.

b) Determine o valor do pOH  da clara de ovo.
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QUESTÃO 4:
O etóxi-etano é um líquido muito volátil de odor forte e irritante
que foi utilizado durante muito tempo como anestésico.

a) Escreva a fórmula estrutural da substância citada.

b) Indique o nome de um isômero funcional do etóxi-etano.

QUESTÃO 5:
Sabe-se que o suco gástrico contém ácido clorídrico e que um
constituinte básico de medicamento usado contra a alta acidez
estomacal é o bicarbonato de sódio (NaHCO

3
). Esse medicamento

pode ser ingerido na forma de pó ou em solução aquosa.

Determine a massa em gramas de bicarbonato de sódio capaz
de neutralizar 0,365 gramas de ácido clorídrico.

CURSO DE TECNÓLOGO EM
SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO

QUESTÃO 1:
Seja f uma função real definida por  f (x) = log

2
(x − 1)2 .

Determine:

(a) o domínio de f ;

(b) o valor de f (2), de f (3),  e de f (5);

(c) o conjunto-solução da equação f (x) = 6.

QUESTÃO 2:
O coordenador de Pré-Cálculo dispõe de um grupo de dez pessoas,
sendo seis homens e quatro mulheres, para formar uma equipe de
cinco avaliadores para corrigir as “avaliações presenciais” de sua
disciplina.

(a) De quantos modos distintos o coordenador pode montar a
sua equipe?

(b) De quantos modos o coordenador pode montar a sua
equipe, considerando que ela será formada por  três homens
e duas mulheres?

QUESTÃO 3:
Para comemorar o aniversário de uma cidade, o prefeito decidiu
enfeitar a avenida principal com bandeiras coloridas, dispostas
em linha reta, da seguinte forma: uma bandeira azul, duas vermelhas,
duas azuis, quatro vermelhas, três azuis, oito vermelhas, quatro
azuis, dezesseis vermelhas e assim sucessivamente, de tal modo
que a seqüência das quantidades de bandeiras azuis forma uma
progressão aritmética e a seqüência das quantidades de bandeiras
vermelhas forma uma progressão geométrica.
Verificou-se que depois de colocada a última fileira de bandeiras
vermelhas, um total de 36 bandeiras azuis havia sido posta.

Determine o número de bandeiras vermelhas usadas na
ornamentação da avenida principal.

QUESTÃO 4:
 Um especulador  comprou 50000 barris de petróleo na Sibéria,
a -50C, pagando 131 dólares o barril (lembre-se de que o barril é a
unidade de volume usada no comércio de petróleo).

Ao tentar vender o petróleo em Nova York, soube que houve uma
queda no preço do barril. Temendo um enorme prejuízo, vendeu
todo o petróleo por 125 dólares o barril e, satisfeito, constatou
que não teve nem lucro nem prejuízo.

Considerando o coeficiente de dilatação térmica do petróleo
como γ = 1,2  x 10-3 / 0C, calcule a que temperatura estava o
petróleo vendido em Nova York.

QUESTÃO 5:
Um bloco de pequenas dimensões é lançado do solo de três
maneiras diferentes, mas com velocidades de módulos iguais.
No primeiro experimento, o bloco é lançado verticalmente para
cima, como ilustra a figura 1, e atinge, no máximo, a altura h

1
.

No segundo experimento, o bloco é lançado obliquamente, como
ilustra a figura 2, e atinge, no máximo,  a altura h

2
.

No terceiro experimento, o bloco é lançado sobre o trilho vertical,
cujo perfil está indicado na figura 3, e atinge, no máximo, a
altura h

3
.

Considere todos os atritos desprezíveis.

 Figura 1           Figura 2                                 Figura 3

Compare, usando os símbolos de ordem maior (>), menor (<)
ou igual (=), as alturas máximas h

1
, h

2
 e h

3
.
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RASCUNHO




