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FILOSOFIA

QUESTÃO  01

Abaixo, temos um fragmento do poema de Parmênides e uma breve análise
de sua obra por Gerd Bornheim.

E agora vou falar; e tu, escuta as minhas palavras e
guarda-as bem, pois vou dizer-te dos únicos caminhos de
investigação concebíveis. O primeiro (diz) que (o ser) é e que o
não-ser não é; este é o caminho da convicção, pois conduz à
verdade. O segundo, que não é, é, e que o não-ser é necessário;
esta via, digo-te, é imperscrutável; pois não podes conhecer
aquilo que não é – isto é impossível – nem expressá-lo em
palavra.

Fragmento do poema de Parmênides. IN:
BORNHEIM, G. Os Filósofos Pré-Socráticos.
São Paulo: Cultrix, 1989.

O poema de Parmênides nos oferece – ao lado dos
fragmentos de Heráclito – a doutrina mais profunda de todo
pensamento pré-socrático. Mas é também a de mais difícil
interpretação. O poema se divide em três partes: o prólogo, o
caminho da verdade e o caminho da opinião. (...) No fim do
prólogo, o poema distingue “o coração inabalável da verdade
bem redonda”, das “opiniões dos mortais”.

BORNHEIM, G. Os Filósofos Pré-
Socráticos. São Paulo: Cultrix, 1989.

De acordo com o pensamento de Parmênides, assinale a alternativa correta.

A) O caminho da verdade afirma que o ser é, e que o não-ser é necessário.

B) O caminho da verdade e o caminho da opinião são os mesmos, porque tudo é
um  eterno devir.

C) Há dois caminhos, o primeiro conduz à verdade, enquanto o segundo não é
passível de investigação.

D) É possível investigar, conhecer e expressar o não-ser, porque é do conjunto
das opiniões dos mortais que nasce a verdade.
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QUESTÃO  02

O trecho do fragmento seguinte constitui a mais célebre afirmação atribuída a
Heráclito.

Em rio não se pode entrar duas vezes no mesmo, segundo
Heráclito, nem substância mortal tocar duas vezes na mesma
condição...

HERÁCLITO. In: Os Pré-Socráticos. (PLUTARCO,
De E apud Delphos, 8, p. 388 E.). São Paulo: Abril
Cultural, 2000. p. 97. Col. Os Pensadores.

A partir do fragmento, escolha a explicação correta para a questão do “fluxo”
na Filosofia de Heráclito:

A) O fluxo do rio representa a condição mortal do homem e a metempsicose. Não
se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois o homem, substância mortal,
morre e renasce sucessivamente em vidas distintas. Só se pode entrar no
mesmo rio uma única vez, na mesma condição, ou seja, com a mesma
substância mortal.

B) O fragmento enfatiza o fato de que todas as coisas, representadas pelo rio,
mudam de maneira caótica e desordenada, fazendo com que o conhecimento
seja totalmente impossível. Como nada permanece o mesmo, pode-se inferir
que nada é, nem pode ser dito e nem mesmo pode ser pensado, visto que o
Logos não existe.

C) O fluxo, representado pelo rio, indica o parentesco de toda a Natureza com a
substância mortal. Todas as coisas se tornam água, que, para Heráclito, é o
princípio primordial no qual todas as coisas se convertem e que configura todas
as mudanças. O fluxo do rio indica que a condição de todas as coisas é
determinada pela água como substância mortal.

D) O fragmento enfatiza que a estrutura e, portanto, a identidade de um rio se
mantém a mesma, embora sua substância esteja em contínua mudança. Um
aspecto unitário é mantido, enquanto o conteúdo material é constantemente
perdido e trocado. A imagem do rio expressa a coexistência de uma estrutura
contínua num processo de fluxo.
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QUESTÃO  03

Leia atentamente o trecho do diálogo platônico Apologia de Sócrates:

Como se dá, caro amigo, ...não te envergonhes de só te
preocupares com dinheiro e de como ganhar o mais possível, e
quanto à honra e à fama, à prudência e à verdade, e à maneira
de aperfeiçoar a alma, disso não cuidas nem cogitas?

PLATÃO, Apologia de Sócrates. Trad. de Carlos Alberto
Nunes. Belém: EDUFPA, 2001. p. 130, 29d-e.

A partir do texto acima, escolha a alternativa que melhor exprime a ética
socrática.

A) Sócrates define a virtude a partir de um conjunto de ações que são ensinadas
aos discípulos por meio de exemplos. Somente a ciência constitui o saber, pois
não se pode conhecer a essência da virtude. O aperfeiçoamento da alma só
acontece através do saber técnico, que permite ao homem voltar-se para a
prática do bem.

B) O exame da alma constitui, para Sócrates, simultaneamente uma investigação
acerca da verdade e a escolha de um modo de vida virtuoso. Na investigação
sobre a essência das virtudes são empregadas a refutação e a ironia, que
expurgam as falsas opiniões acerca do bem e conduzem a razão para os
verdadeiros valores.

C) O objetivo da investigação filosófica é o exame da natureza e da cosmologia,
pelo qual são delimitados os critérios racionais que permitem o abandono dos
falsos valores e que conduzem ao aperfeiçoamento da alma pela ciência. A
investigação socrática não se ocupa das questões éticas e políticas.

D) O aperfeiçoamento da alma só ocorre pelo abandono das preocupações éticas
e pela investigação racional do discurso lógico. O exame filosófico é propiciado
pela refutação e pela ironia, que permitem a defesa de argumentos contrários e
configuram as regras do discurso político persuasivo.
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QUESTÃO  04

O texto a seguir refere-se à doutrina da Iluminação Divina, elaborada por
Agostinho de Hipona.

Para Agostinho, as Verdades Eternas e imutáveis (que
Platão coloca no mundo das Idéias) têm sua sede em Deus, que
é a Verdade. Não as conhecemos por meio de uma recordação
ou reminiscência de uma existência anterior à atual, como
pensava Platão, mas mediante um ato consciente de
interiorização, no qual a razão toma consciência da presença de
Deus. A presença divina é a Luz que nos faz ver essas Verdades
Eternas

BOEHNER, P. e GILSON, E. História da Filosofia
Cristã. Petrópolis: Vozes, 1988. p. 164.

Em relação a tal doutrina, assinale a alternativa correta.

A) Segundo a doutrina da Iluminação Divina, o conhecimento que possuímos nesta
vida provém de uma recordação do mundo das Idéias.

B) Segundo a doutrina da Iluminação Divina, o conhecimento verdadeiro que o
homem pode alcançar nesta vida é proveniente das verdades eternas que se
encontram na mente de Deus.

C) A doutrina da Iluminação Divina nada mais é do que a versão cristã da teoria
das Idéias de Platão.

D) No processo do conhecimento humano, por causa da Iluminação Divina, a razão
é totalmente passiva.
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QUESTÃO  05

Leia o texto a seguir.

Num livro muito lido durante a idade média, a Isagoge, de
Porfírio (234-305), o autor se pergunta se os gêneros e espécies
(por exemplo, “animal” e “homem”) existem como realidades fora
de nosso pensamento ou são puro produto de nossa atividade
mental (conceitos ou idéias)?

Adaptado de: NASCIMENTO, CARLOS
ARTHUR R. O que é filosofia   Medieval. São
Paulo: Brasiliense, 2004. p. 40-41.

Assinale a alternativa correta.

A) O texto de Porfírio refere-se à questão dos universais, um dos principais temas
filosóficos debatidos durante a Idade Média.

B) Os pensadores medievais não se interessaram pelo problema posto por Porfírio,
pois era impossível resolvê-lo com os conhecimentos da época.

C)  A resposta a esse problema, segundo a qual os universais têm algum tipo de
existência fora da mente humana, é chamada de nominalismo.

D) A posição filosófica que considera que os universais são puro produto de nossa
atividade mental é chamada de realismo.
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QUESTÃO  06

Hobbes assim define a essência da república ou cidade:

uma cidade (...) é uma pessoa cuja vontade, pelo pacto de
muitos homens, há de ser recebida como sendo a vontade de
todos eles; de modo que a cidade possa utilizar todo o poder e
as faculdades de cada pessoa particular, para a preservação da
paz e a defesa comum.

HOBBES, T. Do Cidadão. São Paulo:
Martins Fontes, 1992. p. 109.

Considerando a leitura do texto acima, assinale a alternativa correta.

A) Hobbes associa a cidade a uma pessoa e, nesta associação, a vontade da
cidade deve ser entendida como radicalmente distinta da vontade de todos.

B) A paz e a defesa comum são o único fundamento da instituição desta cidade.

C) O que caracteriza o pacto entre os homens é a continuidade natural da vontade
de cada homem na vontade de uma única pessoa.

D) A pessoa que representa a cidade utiliza todo o poder e as faculdades de cada
pessoa particular, por causa do pacto entre muitos homens.
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QUESTÃO  07

David Hume, filósofo empirista do séc. XVIII, opera com o postulado radical de
que todos os materiais da mente humana são advindos da experiência. Das quatro
alternativas abaixo, três formulam fundamentos básicos da filosofia de David Hume
e são decorrentes deste postulado. Uma contém um evidente equívoco. Assinale,
portanto, a alternativa INCORRETA, que está em contradição com o postulado acima
enunciado.

A) O tato, o olfato, o paladar e a audição não produzem idéias, pois não podem
produzir cópias de nada que esteja contido numa experiência.

B) Os órgãos dos sentidos, desde que aptos para suas funções, sempre produzem
idéias referentes a certos aspectos da experiência.

C) Todas as percepções da mente humana são impressões ou idéias, e estas
percepções são, forçosamente, produtos da experiência.

D) Toda idéia é cópia de uma impressão, e toda impressão precede uma idéia.
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QUESTÃO  08

A obra mais conhecida de Jean-Jacques Rousseau, Do Contrato Social ou os
Princípios do Direito Político, marca uma mudança radical na concepção de
soberania.

Sobre isso, leia o trecho abaixo e assinale a alternativa correta.

Essa pessoa pública, que se forma, desse modo, pela união
de todas as outras, tomava antigamente o nome de cidade e,
hoje, o de república ou de corpo político, (...). Quanto aos
associados, recebem eles, coletivamente, o nome de povo e se
chamam, em particular, cidadãos, enquanto partícipes da
autoridade soberana, e súditos enquanto submetidos às leis do
Estado.

ROUSSEAU, J. J. Do Contrato Social. Col. Os
Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973.

A) O povo é, ao mesmo tempo, cidadão e súdito; o primeiro quando é ativo, o
segundo quando é passivo.

B) Pelo texto acima, fica claro que, para Rousseau, a autoridade soberana pertence
ao Estado e não ao povo.

C) O povo obedecerá às leis feitas pelo Governo, pois ao Governo pertence a
autoridade soberana.

D) Para Rousseau, o corpo político é formado pelos cidadãos, e exclui os súditos.
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QUESTÃO  09

Kant define a ação moral através da relação entre dever e inclinação. Assinale,
dentre as alternativas abaixo, a que estabelece uma relação correta entre estes
conceitos, de acordo com o pensamento kantiano.

A) Uma vez que o homem é dotado de intelecto e sensibilidade, a ação moral deve
expressar o meio termo entre razão e paixão.

B) Uma vez que a meta final da ação moral é a felicidade, o homem deve escolher
somente as inclinações que permitam que todos os homens sejam felizes.

C) Somente na medida em que é livre, o homem pode tornar as inclinações o
fundamento da ação moral.

D) Somente na medida em que evita as inclinações, o homem pode agir por dever
e fundar moralmente suas ações.
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QUESTÃO  10

Leia o texto a seguir.

O verdadeiro é o todo. Mas o todo é somente a essência
que se implementa através de seu desenvolvimento. Sobre o
absoluto deve-se dizer que é essencialmente resultado; que só
no fim é o que é na verdade. Sua natureza consiste justo nisso:
em ser algo efetivo, em ser sujeito ou vir-a-ser-de-si-mesmo.
Embora pareça contraditório conceber o absoluto essencialmente
como resultado, um pouco de reflexão basta para dissipar esse
semblante de contradição.

HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do espírito. Tradução
de Paulo Meneses. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 36.

Considerando a concepção idealista da História na filosofia de Hegel, assinale
a alternativa correta:

A) O absoluto como fim do desenvolvimento histórico é garantido pelas relações
sociais e materiais, necessárias para a concretização da essência da razão e
da abolição da contradição reinante na base material da sociedade.

B) O desenvolvimento do processo histórico é a auto-realização da razão no espírito
do povo, a qual se manifesta concretamente no Estado e se conserva graças à
vida ética no interior do Estado Moderno.

C) A natureza do absoluto é inessencial e sua existência é de caráter formal,
podendo ser apreendida graças à capacidade infinita da consciência, que confere
à idéia de absoluto o status de idéia abstrata e separada do mundo.

D) As contradições inviabilizam o desenvolvimento do absoluto e impedem a sua
realização no mundo, passando a existir apenas como idéia abstrata na
consciência individual.
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HISTÓRIA

QUESTÃO  11

Por ora  a cor do governo é puramente militar e deverá
ser assim. O fato foi deles, deles só, porque a colaboração do
elemento civil foi quase nula. O povo assistiu àquilo bestializado,
atônito, surpreso, sem conhecer o que significava.

Aristides Lobo. Diário Popular. Rio de Janeiro, 15/11/1889.

O Brasil não tem povo.

Louis Couty. In: CARVALHO, José Murilo de. Os
bestializados. São Paulo: Cia. Das Letras, 1989.

Tomando como referência as citações acima e a relação delas com o contexto
social e político após a Proclamação da República no Brasil, pode-se afirmar que:

I - o comentário de Aristides Lobo refere-se ao caráter elitista da proclamação,
realizada por militares com o apoio das oligarquias cafeeiras, transformando a
população civil em meros espectadores.

II - a fala de Louis Couty, partidário da ala revolucionária dos republicanos, refere-
se ao processo de exclusão social, instaurado a partir da proclamação e
consolidado pelos republicanos jacobinos na montagem do Governo Provisório,
na chamada República da Espada.

III - a participação popular nas decisões políticas concretizou-se a partir da
promulgação da Constituição de 1891, com a qual criava-se uma República
Federativa de cunho regionalista e ampliava-se o direito de voto, tornando-o
universal e secreto.

IV - a mentalidade positivista assumida pelos oficiais do exército, em defesa da
modernização a ser promovida pela República, tinha como perspectiva a
instalação de um regime que superasse o “atraso” mantido pelo Império e
promovesse a “ordem” para viabilizar o “progresso” capitalista.

Assinale a alternativa que contém somente afirmações corretas.

A)  II e III

B)  I e IV

C)  I e II

D)  II e IV
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QUESTÃO  12

A respeito da estrutura político − econômica instaurada a partir da independência
das nações latino-americanas no século XIX, assinale a alternativa correta.

A) O Uruguai, anteriormente denominado Província Cisplatina, conseguiu sua
independência após obter o apoio do Brasil, interessado em manter sua
hegemonia na região. Este apoio foi importante para que o líder da
independência, José Artigas, mantivesse a estrutura agrária e a escravidão na
região.

B) No Brasil, o governo de D. Pedro I foi marcado pela ruptura com os interesses
comerciais de Portugal e seus aliados ao outorgar a chamada “Constituição da
mandioca”, que privilegiava os agricultores brasileiros. Além disso, o monarca
contou com o apoio do Partido Brasileiro, vitorioso nas disputas com o Partido
Português, durante a elaboração da nova constituição.

C) A  Argentina, a partir da ação vitoriosa de mestiços e índios, conseguiu manter
os territórios do antigo Vice-Reinado da Prata, após intensos conflitos contra os
espanhóis e ingleses. Foi um dos poucos países que estabeleceram o regime
republicano, controlado por grandes comerciantes em detrimento das oligarquias
rurais, lideradas pelos “caudilhos”.

D) No Paraguai, o governo  de José Gaspar Rodrigues de Francia confiscou terras
da Igreja Católica e promoveu uma reforma agrária, criando fazendas estatais,
chamadas estâncias da pátria; aboliu a escravidão; incentivou a produção
industrial; criou o ensino gratuito e obrigatório.
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QUESTÃO  13

Propaganda de eletrodomésticos publicada em O Cruzeiro, 5/12/1959.

Tomando como referência a imagem acima e o contexto político-cultural da
década 1950 no Brasil, assinale a alternativa correta.

A) O período, embora tenha se iniciado com a derrota do Brasil na copa do mundo
de futebol em 1950, culminou com o seu primeiro título mundial em 1958 e a
euforia expressa nos versos “ a taça do mundo é nossa, com brasileiro não há
quem possa.” Essa euforia foi acompanhada pela liberalização da mulher
brasileira, promovida por publicações femininas, entre as quais, Jornal das
Moças, Querida e Cláudia.

B) A imagem revela o fascínio exercido pelas novidades científicas  e tecnológicas,
alimentado pelos investimentos em publicidade, criando novas necessidades
para estimular o consumo. O acesso das classes populares aos novos bens de
consumo angariou grande apoio ao trabalhismo de Vargas, corroborando para
amenizar a crise do populismo no Brasil.

C) O governo Vargas foi marcado por intensos debates entre nacionalistas e
defensores da entrada de capital estrangeiro no país. No interior desse embate,
ganhou fôlego a campanha “ o petróleo é nosso”, culminando com a fundação
da estatal Petrobrás, apesar das pressões contrárias dos Estados Unidos e da
UDN, liderada por Carlos Lacerda.

D) Ao clima de transformações culturais, juntava-se o quadro político de  liberdade
democrática iniciado pelo Governo Dutra ao liberalizar o funcionamento do PCB,
Partido Comunista do Brasil. Neste período, houve grande promoção da cultura
brasileira nos programas de rádio e televisão, evitando, assim, a penetração de
valores e hábitos de consumo importados dos Estados Unidos.
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QUESTÃO  14

O fim maior e principal para os homens unirem-se em
sociedades políticas e submeterem-se a um governo é a
conservação de suas propriedades, ou seja, de suas vidas,
liberdades e bens.

Adaptado de LOCKE, John. Dois Tratados sobre o
Governo. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p.495.

A autoproteção constitui a única finalidade pela qual se
garante à humanidade, individual ou coletivamente, interferir na
liberdade de ação de qualquer um. O único propósito de se
exercer legitimamente o poder sobre qualquer membro de uma
comunidade civilizada, contra sua vontade, é evitar dano aos
demais.

Adaptado de MILL, J.Stuart. A Liberdade. São Paulo:
Martins Fontes, 2000, p.17.

Os trechos acima referem-se aos fundamentos do pensamento liberal. Sobre
esse tema, assinale a alternativa que apresenta a explicação INCORRETA.

A) Em defesa da razão e da liberdade, vários pensadores europeus inspiraram
uma série de transformações sociais, econômicas e políticas, principalmente a
partir do século XVIII, cujas conseqüências estão presentes até hoje na
sociedade contemporânea.

B) As bases filosóficas e políticas da sociedade civil e do Estado liberal moderno
formaram-se, primeiramente, na Inglaterra no século XVII, tendo como um de
seus principais idealizadores John Locke.

C) A defesa da liberdade e da propriedade como direitos legítimos do indivíduo foi
importante na formação do ideário liberal, comum a dois importantes movimentos
político-sociais europeus nos séculos XVII e XVIII: a Revolução Gloriosa na
Inglaterra e a Revolução Francesa.

D) Os princípios do liberalismo, defendidos por Locke e Stuart Mill, excluem os
direitos do indivíduo na sociedade ao justificarem a adoção de punições em
função de ameaças à liberdade e à propriedade.
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QUESTÃO  15

 Em relação às intensas mobilizações políticas e sociais ocorridas nas décadas
finais do século XIX e no princípio do século XX, bem como seus desdobramentos
na Europa e no Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O anarquismo e o socialismo, embora sejam críticas radicais da sociedade,
estão restritos ao contexto da passagem do século XIX para o XX. Esses
referenciais foram abandonados pelos movimentos sociais, principalmente após
o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, na década de 1990.

 B) Militantes anarquistas ou libertários elaboraram uma das críticas mais severas
ao capitalismo e às suas conseqüências. Eles defendiam a necessidade de
despertar no homem a liberdade, a fim de criar um novo modo de ser da
sociedade, na qual sejam suprimidos o governo, a hierarquia e a propriedade
privada, substituindo, assim, a organização autoritária burguesa.

C) A primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, iniciada em Londres
no século XIX, reuniu diferentes tendências entre os militantes do proletariado.
Duas das mais importantes tendências presentes no movimento podem ser
sintetizadas nos embates entre Bakunin, líder anarquista, e Marx, líder comunista.

 D) Devido ao temor em relação ao movimento operário europeu e, posteriormente,
em função dos movimentos de greve ocorridos no Brasil no início do século XX,
o governo brasileiro adotou medidas como a Lei Adolfo Gordo, que permitia ao
poder executivo não só expulsar, mas também vetar a permanência de
imigrantes radicais no país.
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QUESTÃO  16

Entre março e abril de 2006 na França, uma série de
protestos de estudantes e trabalhadores obrigou o governo a
rever suas propostas de reforma nos contratos de trabalho
daquele país. A nova lei pretendia incluir o polêmico Contrato de
Primeiro Emprego (CPE), destinado aos menores de 26 anos,
autorizando a demissão sem ônus para o patrão no prazo de
dois anos. Segundo o primeiro ministro Dominique de Villepin,
seria uma ferramenta para responder à situação de um setor da
população que enfrenta dificuldades trabalhistas. “O presidente
me confiou uma missão: liderar uma batalha pelo emprego. Esta
batalha, a levarei até o final”, declarou Villepin (05/04). As
pressões da população levaram o governo a elaborar um novo
projeto de lei, contando com a participação de interlocutores
sociais e estudantis.

Texto elaborado com base em notícias publicadas pela
Folha de São Paulo nos dias 6 e 22 de abril de 2006.

Sobre o contexto mencionado acima, é correto afirmar que:

I - o desemprego, que atinge atualmente milhões de pessoas na Europa, vem se
tornando uma das principais preocupações dos governos e populações nos
países da União Européia, entre eles a França, que tem registrado taxas de
desemprego muito elevadas.

II - as reformas defendidas pelo governo francês constituem novas formas de gestão
do trabalho, capazes de eliminar os efeitos da globalização da economia, pois
diminuem a exploração do trabalhador e o desemprego, por isso, contam com
o apoio da população.

III - medidas como o CPE aumentam a segurança para o empregador e para o
trabalhador, além de favorecerem a estabilidade no emprego. Porém, tais
medidas  são criticadas por aqueles que se opõem a reformas nas leis
trabalhistas, devido a longa tradição revolucionária francesa.

IV - segundo os defensores da nova lei francesa sobre os contratos de trabalho, a
flexibilização dos direitos trabalhistas é necessária para possibilitar uma maior
proteção para os assalariados estáveis.

Assinale a alternativa que apresenta somente afirmações corretas.

A) I e IV

B) II e III

C) III e IV

D) I e II
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QUESTÃO  17

Ainda que tenham sofrido transformações no decorrer do tempo, até hoje, em
diversas partes do Brasil, várias festas tradicionais, introduzidas desde o tempo da
colônia, fazem parte do repertório da cultura popular.

A respeito de algumas dessas festas, assinale a alternativa INCORRETA.

A) As cavalhadas foram introduzidas no Brasil pelos portugueses no século XVI.
Elas tratam, basicamente, de representações do confronto bélico entre mouros
e católicos na península ibérica, ocorrido no final da Idade Média.

B) A folia de reis é uma festa originalmente religiosa que celebra a visita dos três
reis magos ao menino Jesus. Sua introdução no Brasil deu-se no período
colonial, recebendo influências de culturas não cristãs.

C) O carnaval é, por excelência, uma festa profana, que se introduziu no Brasil
colonial sob a condenação da Igreja Católica, por meio da fusão de batuques
africanos com ritos pagãos (celtas e romanos) que se preservavam na cultura
oral portuguesa.

D) As congadas originaram-se no interior de Irmandades Católicas de escravos
no período colonial, representando a coroação da família real congo, a partir de
uma tradição africana anterior à cristianização dos negros.
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QUESTÃO  18

Com o objetivo de aumentar o poder do Estado diante
dos outros Estados, [o Mercantilismo] encorajava a exportação
de mercadorias, ao mesmo tempo em que proibia exportações
de ouro e prata e de moeda, na crença de que existia uma
quantidade fixa de comércio e riqueza no Mundo.

ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado
Absolutista, São Paulo Brasiliense, 1998. p. 35.

O trecho acima refere-se aos princípios básicos da doutrina mercantilista, que
caracteriza a política econômica dos Estados modernos dos séculos XVI, XVII e
XVIII.

Com base nessa doutrina, marque a alternativa correta.

A) A doutrina mercantilista pregava que o Estado deveria se concentrar no
fortalecimento das atividades produtivas manufatureiras, não se envolvendo
em guerras e em disputas territoriais contra outros Estados.

B) Uma das características do mercantilismo é a competição entre os Estados por
mercados consumidores, cada qual visando fortalecer as atividades de seus
comerciantes, aumentando, conseqüentemente, a arrecadação de impostos.

C) Os teóricos do mercantilismo acreditavam na possibilidade de conquistar
mercados por meio da livre concorrência, de modo que era essencial desenvolver
produtos competitivos, tanto no que diz respeito ao preço como em relação à
qualidade.

D) A conquista de áreas coloniais na América é a base de qualquer política
mercantilista. Tanto que o ouro e a prata, de lá provenientes, possibilitaram ao
Estado espanhol figurar como o mais poderoso da Europa, após a Guerra dos
Trinta Anos.
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QUESTÃO  19

O mapa abaixo apresenta uma série de imagens representativas de uma prática
que os europeus associavam aos povos indígenas do Brasil nos séculos XVI e XVII.

Detalhe do mapa: America sive quartae orbis partis nova et
exactissima descriptio, de Diego Gutiérrez, 1562.

Sobre esta prática, é correto afirmar que ela está relacionada,

I - aos sacrifícios humanos, pois segundo os portugueses e os espanhóis, os índios
do Brasil eram idólatras e ofereciam esse tipo de sacrifício aos seus deuses
(vistos, pelos cristãos, como demônios);

II - ao canibalismo, introduzido no Brasil após a cristianização dos índios, como
resultado da incompreensão indígena a respeito dos sentidos corretos da
eucaristia;

III - à ingestão de carne humana, que, segundo alguns autores, pode ser explicada
como um ritual de vingança contra tribos rivais e inimigos de guerra;

IV - à antropofagia, cujas evidências de ter realmente existido são controversas e
próprias de um imaginário europeu detrator das práticas culturais indígenas,
entendidas, em muitos casos, como diabólicas e bestiais.

Assinale a alternativa que apresenta somente afirmações corretas.

A) II e IV

B) I e III

C) III e IV

D) I e II
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QUESTÃO  20

O trecho abaixo, escrito pelo dinamarquês Peter Lund em meados do século
XIX, refere-se às impressões desse paleontólogo sobre sua primeira visita à gruta
de Maquiné, em Lagoa Santa-MG.

Meus companheiros permaneceram durante muito tempo
mudos à entrada deste templo; depois, involuntariamente, se
ajoelharam e, persignando-se, exclamaram, diversas vezes:
‘Milagre! Deus é grande!’ Foi-me impossível dissuadi-los da idéia
de que este templo deveria servir de morada a Nosso Senhor.
Quanto a mim, confesso que nunca meus olhos viram nada de
mais belo e magnífico nos domínios da natureza e da arte.

LUND, Peter. Memórias sobre a paleontologia
brasileira. APUD: MARCHESOTTI, Ana Paula. O
homem das cavernas. In: Nossa História, ano 2, n. 22.
Rio de Janeiro: Vera Cruz, agosto de 2005, p. 32.

 Com base no trecho acima e  no panorama científico e cultural do século
XIX, podemos afirmar que:

I - Lund não parece acreditar que a gruta de Maquiné seja obra de Deus. A maneira
como o autor utiliza o vocabulário religioso é um artifício retórico e irônico para
intensificar o efeito de seu entusiasmo diante da descoberta.

II - segundo Lund, a gruta de Maquiné era tão bonita que só poderia existir como
obra da criação divina, filiando-se, portanto, às correntes criacionistas da História
Natural, cujos maiores representantes eram Lamarck, Buffon e Lineu.

III - a visão de Lund sobre a gruta é representativa de uma concepção científica
racionalista e laica. Para ele, a beleza da gruta está posta nas suas formas
geológicas, incomparáveis com qualquer obra de arquitetura ou outros acidentes
naturais.

IV - ao chegar em frente à gruta, Lund forçou seus companheiros a se ajoelharem
e a rezarem em agradecimento a Deus por terem encontrado o que procuravam,
já que as expedições científicas no interior do Brasil eram muito arriscadas e
cheias de perigos.

Assinale a alternativa que apresenta somente afirmações corretas.

A) I e III

B) I e II

C) II e IV

D) III e IV
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MATEMÁTICA

QUESTÃO  21

Seja f a função real de variável real cujo gráfico está representado na figura
abaixo.

Sejam g a função inversa de f e h a função definida por h(x) = −g(−x). Assinale
a alternativa que corresponde ao gráfico da função h.

A) B)

C) D)

y

α
x1

−1

α
-1

1 x

y

α

-1
1 x

y

x

y

α
1

1

y
α

1

1 x
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QUESTÃO  22

Numa classe com 50 alunos, 8 serão escolhidos, aleatoriamente, para formar
uma comissão eleitoral. A probabilidade de Lourenço, Paulo e Larissa, alunos da
classe, fazerem parte desta comissão é igual a

A)
3

50
.

B)
1

175
.

C)
3

8
.

D)
1

350
.
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QUESTÃO  23

As 10 medidas colhidas por um cientista num determinado experimento, todas
na mesma unidade, foram as seguintes:

1,2    1,2    1,4    1,5    1,5    2,0    2,0    2,0    2,0    2,2.

Ao trabalhar na análise estatística dos dados, o cientista esqueceu-se, por
descuido, de considerar uma dessas medidas. Dessa forma, comparando os
resultados obtidos pelo cientista em sua análise estatística com os resultados corretos
para esta amostra, podemos afirmar que

A) a moda e a média foram afetadas.

B) a moda não foi afetada, mas a média foi.

C) a moda foi afetada, mas a média não foi.

D) a moda e a média não foram afetadas.
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QUESTÃO  24

A representação geométrica do conjugado do número complexo ( )22 2

3 2

i

i

+
−

,

em que i é a unidade imaginária, encontra-se no

A) primeiro quadrante.

B) segundo quadrante.

C) terceiro quadrante.

D) quarto quadrante.
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QUESTÃO  25

Seja θ um ângulo fixado, medido em radianos,   0
2
πθ< < . Sobre as raízes da

equação

( ) ( )22

4

cos
x sen x

θ
θ− =

pode-se afirmar que

A) pelo menos uma das raízes é igual a 1.

B) as duas raízes são maiores do que 1.

C) uma raiz é maior do que 1 e a outra é menor do que 1.

D) as duas raízes são menores do que 1.
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QUESTÃO  26

Por recomendação médica, João está cumprindo uma dieta rigorosa com duas
refeições diárias. Estas refeições são compostas por dois tipos de alimentos, os
quais contêm vitaminas dos tipos A e B nas quantidades fornecidas na seguinte
tabela:

Vitamina A Vitamina B

Alimento 1 20 unidades/grama 30 unidades/grama

Alimento 2 50 unidades/grama 45 unidades/grama

De acordo com sua dieta, João deve ingerir em cada refeição 13.000 unidades
de vitamina A e 13.500 unidades de vitamina B.

Considere nesta dieta:

x = quantidade ingerida do alimento 1, em gramas.
y = quantidade ingerida do alimento 2, em gramas.

A matriz M, tal que 
13 000

13 500

x .
M

y .

   
=   

   
, é igual a

A)
30 45

20 50

 
 
 

.

B)
20 30

50 45

 
 
 

.

C)
20 50

30 45

 
 
 

.

D)
30 20

45 50

 
 
 

.
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QUESTÃO  27

Sabe-se que a soma dos dez primeiros termos de uma progressão aritmética
é igual a 500. A soma do terceiro e do oitavo termos dessa progressão é igual a

A) 50.

B) 100.

C) 25.

D) 125.

QUESTÃO  28

De uma escola de Uberlândia, partiu uma excursão para Caldas Novas com
40 alunos. Ao chegar em Caldas Novas, 2 alunos adoeceram e não freqüentaram
as piscinas. Todos os demais alunos freqüentaram as piscinas, sendo 20 pela manhã
e à tarde, 12 somente pela manhã, 3 somente à noite e 8 pela manhã, à tarde e à
noite. Se ninguém freqüentou as piscinas somente no período da tarde, quantos
alunos freqüentaram as piscinas à noite?

A) 16

B) 12

C) 14

D) 18
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QUESTÃO  29

Na figura abaixo, O é o centro da circunferência de raio 1 cm.

Sabendo-se que ABCD é um quadrado e que α = 60o, a área da região
sombreada é igual a

A) ( )2 2 3π + − cm2.

B) ( )1 3π − − cm2.

C) ( )1 3π + − cm2.

D) ( )2 2 3π − − cm2.

O

α

α

αα

A

D

B

C
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QUESTÃO  30

Sendo  e  funções definidas por f(x) = 2x e g(x) = log
2
x,

assinale a alternativa INCORRETA.

A) f(mx) = (f(x))m para todos  e .

B) O gráfico da função composta  é uma reta.

C) .

D) g(x.y) = g(x) + g(y) para todos .
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QUÍMICA

QUESTÃO  31

A molécula apolar que possui ligações polares é

A) CH3Cl.

B) CHCl
3
.

C) Cl
2 
.

D) CCl
4
.

QUESTÃO  32

Dentre as afirmativas abaixo, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A perda de elétrons para formar o íon alumínio leva à formação de um íon de
raio maior que o do átomo neutro.

B) O alumínio é o elemento que tem no estado fundamental as camadas eletrônicas
K e L completas e 3 elétrons na camada M.

C) Em relação ao ânion do oxigênio dinegativo, pode-se afirmar que o número de
prótons e de elétrons são respectivamente 8 e 10, o que resulta na formação de
um íon de raio maior que o do átomo neutro.

D) Os íons formados pelos átomos de sódio, flúor e magnésio são isoeletrônicos.
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QUESTÃO  33

O bromo, líquido castanho−avermelhado formado por moléculas apolares,  ataca
a pele do ser humano, causando feridas que cicatrizam muito lentamente. Do grupo
17 da tabela periódica, à temperatura ambiente, este é o único líquido.

Em relação ao bromo, assinale a alternativa correta.

A) O bromo líquido é muito solúvel em água.

B) Uma solução de bromo em tetracloreto de carbono não conduz corrente elétrica.

C) A intensa força de atração que atua entre as moléculas faz com que o bromo
líquido tenha elevado ponto de fusão e ebulição.

D) As forças de atração que atuam entre as moléculas de bromo são do tipo dipolo-
dipolo.

QUESTÃO  34

O trióxido de enxofre é um dos óxidos responsáveis pelo fenômeno da chuva
ácida, proveniente da queima de combustíveis fósseis nos motores dos veículos.

A respeito do trióxido de enxofre, marque a alternaiva correta.

A) Ao reagir 16 g de SO
3
 com 5 g de água haverá excesso de SO

3
.

B) A equação que representa a formação do ácido proveniente do SO
3
 é:

SO
3(g)

 + H
2
O

(l)
→ H

2
SO

3(l)
.

C) O volume ocupado por 240 g de SO
3
 nas CNTP é, aproximadamente, 67,2 L.

D) O ácido formado ao reagir o trióxido de enxofre com a água  é um hidrácido.

Dados: (CNTP): T = 273 K e P = 760 mmHg
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QUESTÃO  35

O papel de um catalisador em um equilíbrio químico é

A) aumentar a energia da reação, gerando uma quantidade maior de produto em
um menor tempo de reação.

B) alterar o valor da constante de equilíbrio, favorecendo a reação química.

C) inverter os produtos pelos reagentes, modificando a velocidade da reação
química.

D) diminuir o intervalo de tempo necessário para o estabelecimento do equilíbrio
da reação química.

QUESTÃO  36

A transformação química que exige um agente oxidante, para que o produto
indicado seja obtido é

A) Zn2+ → Zn.

B) Mn2+ → MnO
2
.

C) ClO− → Cl−.
D) SO

3
→ SO

4
−2.
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QUESTÃO  37

O sulfato de bário é muito pouco solúvel em água (K
PS

 = 1,3 x 10−10 mol2 L−2 a
25 oC). Embora os íons bário sejam tóxicos (concentração máxima tolerada
~1,0 mg L−1), este sal é muito usado como contraste em exames radiológicos
administrados via oral ou retal.

Sabendo que um paciente é alérgico ao íon bário e que a dissolução de sulfato
de bário é endotérmica, a melhor maneira de reduzir a concentração de íons bário
em uma suspensão  aquosa de uso oral é

A) adicionar  um pouco de sulfato de sódio.

B) aquecer a suspensão e dar ao paciente.

C) adicionar mais sulfato de bário sólido.

D) filtrar os íons antes de dar ao paciente.
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QUESTÃO 38

O ácido vanilmandélico é um produto do metabolismo da adrenalina e outras
catecolaminas. A constatação do excesso deste ácido no organismo pode ser
verificada no exame de urina. Este é um diagnóstico chamado de feocromocitoma
(tumor produtor de catecolaminas).

Em relação a este ácido, assinale a alternativa correta.

A) É um composto de cadeia mista, aromática, insaturada e homogênea.

B) A oxidação da OH (do álcool) produz uma carbonila.

C) A ordem de acidez dos grupos ácidos é: −OH (do fenol) < −COOH < −OH (do álcool).

D) É insolúvel em H
2
O.

OH

OCH3

HO
OH

O

ácido vanilmandélico

ácido vanilmandélico ⇒
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QUESTÃO  39

Quando o preço do álcool está com “bom preço”, é comum adulterarem a
gasolina com adição de álcool acima dos 20% v/v, atualmente permitidos por lei. A
gasolina batizada (adulterada) cria uma série de problemas para o motor. Uma
maneira de verificar a qualidade da gasolina com etanol anidro, em excesso, é fazer
o Teste da Proveta. Este teste consiste em adicionar 50 mL de uma solução aquosa
saturada com cloreto de sódio em uma proveta de 100 mL, contendo 50 mL da
gasolina. Em seguida, a proveta é agitada e deixada em repouso por alguns minutos.

Assinale a alternativa que representa, no Teste da Proveta, uma gasolina
adulterada.

Dados: Densidade da água = 1 g cm-3; densidade da mistura álcool e gasolina < 1 g cm-3.

A) B)

C) D)

Água
+ etanol
+ NaCl

Gasolina 
pura

Gasolina pura

Água + etanol + NaCl

Gasolina  
+ etanol
+ NaCl

ÁguaÁgua

Gasolina + etanol + NaCl

Etanol

Gasolina  
+ água
+ NaCl

Etanol

Gasolina + água + NaCl

Gasolina 
pura

Água
+ etanol
+ NaCl

Gasolina pura

Água + etanol + NaCl
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QUESTÃO  40

A dipivefrina é um broncodilatador utilizado no combate ao glaucoma.

Em relação a este broncodilatador, pode-se afirmar que este

A) forma na sua hidrólise ácida, como um de seus produtos, o ácido 2,2-dimetilpropanóico.

B) possui três carbonos assimétricos na sua estrutura.

C) é um composto aromático e tem fórmula molecular C
19

H
5
NO

5
.

D) possui as funções orgânicas: éter, álcool, amina e cetona.

N

O

O

O

O

OH

CH3

H
dipivefrina ⇒
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Língua Estrangeira: INGLÊS

Leia o texto a seguir.

Brazil’s Shrinking Middle Class

Mario Osava

Together with the expansion of industrialization in Brazil in the 20th century
there was an accompanying growth of the middle class in other countries of South
America. But in 1981 that trend began to reverse in response to prolonged economic
stagnation and frequent periods of recession over the last two decades. The middle
class — defined in Brazil as that segment of the population with a monthly per capita
income of more than 340 dollars — accounted for 42.5 percent of the country’s total
population in 1981. By 2002, that figure had dropped to 36 percent according to a
study by Waldir Quadros, a professor at the State University of Campinas. And
according to Quadros, the reality is “even worse than the picture painted here,” which
is based solely on levels of income.

The cost of living has increased tremendously for the middle class in recent
years, partly due to inflation, but primarily because of a change in consumer demands
which now encompass products and technologies that didn’t exist before. To maintain
a middle class lifestyle in Brazil today means having a computer, Internet access, a
cell phone, other sophisticated electronic equipment, like DVD players and “even
imported wine,” explained Quadros.

The study reveals that while the middle class shrank, the ranks of the poor in
Brazil grew larger, from 30.5 percent of the population in 1981 to 35.9 percent in
2002. In absolute terms the number of Brazilians living in poverty rose from 36.3
million to 61.7 million people out of a total population of more than 178 million.  For
Quadros, the fundamental cause for this was “the lack of economic growth,” which
led to severe rates of unemployment in the 1990s. Other factors, like productive
restructuring and the replacement of manual labour with modern technology, had
little or no effect on the situation, in his view.

Brazil “has no way of financing its growth,” the economist said. Although the
heavily indebted State is making an enormous effort to reduce the fiscal deficit, the
resources needed to invest in economic development go, instead, toward paying the
high interest on the country’s public debt, and no solution is in sight.

For “cultural” reasons particular to Brazilian society “there is little value placed
on work,” and this is reflected by low wages and a diminishing proportion of the
national income represented by wages and salaries, according to Jan Wiegerinck,
president of the human resources firm that co-sponsored Quadros’ study.
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Judges and lawmakers in Brazil earn more than their counterparts in wealthy
countries like the United States, which is why the greatest wage inequality “is found
in Brasilia (seat of the Federal Government), not in the private sector,” he said.

The high unemployment rates in Brazil in recent years have particularly affected
young people under 25, according to official statistics and numerous studies. And a
good university education is no longer any guarantee against this fate. In fact,
according to Quadros’ study, the largest increase in unemployment was precisely
among university and high school graduates. This fact further demonstrates that
larger numbers of middle class youth are now being forced to look for work, thus
raising the “open unemployment” rate, which only takes into account those who are
actively seeking employment.

In the past, many of them would not have worried about finding a job until they
completed their university education because their parents’ incomes were sufficient
to support the family, said Quadros. The problem is not limited to Brazil. This
diminishing of the middle class and subsequent increase in inequality has also been
experienced in other South American countries with historically sizeable middle
classes like Argentina and Uruguay. In Argentina, a country with 37 million inhabitants
today, the middle class represented almost one half of the total population in the
1980s. But then, in the early 1990s, a process of gradual impoverishment began, an
unprecedented phenomenon in a country traditionally characterized by upward social
mobility.

The “nouveau poor” of Argentina are middle class families who continue to own
property and assets and have been able to maintain certain levels of education but
do not earn enough in terms of income to remain above the poverty line.

Adapted from www.ipsnews.net/africa/interna.asp?idnews=25559 em 15/03/2006 às 18h29min.
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QUESTÃO  41

Com base no texto, é correto afirmar que:

A) economic growth has increased steadily over the past twenty years.

B) industrialization reversed the economic trend of the early 20th century.

C) economic growth restricted the middle class throughout South America.

D) industrialization enhanced the development of the middle class in South America.

QUESTÃO  42

De acordo com o texto e segundo a pesquisa de Waldir Quadros, the cost of
living for the Brazilian middle class has

A) decreased 42.5 percent in recent years.

B) dropped 36 percent in recent years.

C) maintained a similar standard in recent years.

D) escalated in recent years.



Processo Seletivo/UFU - julho 2006  -  2ª Prova Comum   -   PROVA TIPO  1

45

QUESTÃO  43

De acordo com o texto, é correto afirmar que:

A) Wiegerinck discourages Waldir Quadros in developing this study.

B) Wiegerinck states that in Brazil the relevance of work is considered negligible.

C) Waldir Quadros believes that national income is reflected in cultural traditions.

D) Waldir Quadros encourages unemployed university students.

QUESTÃO  44

De acordo com o texto, podemos afirmar que:

A) the seat of government in Brasilia has more lawmakers than the United States.

B) judges in the US earn better salaries than their colleagues in Brasilia.

C) wage inequality prevails in Brasilia, seat of the Federal government.

D) lawmakers win more lawsuits than their colleagues in rich countries.
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QUESTÃO  45

De acordo com o texto, podemos afirmar que a realidade brasileira é

A) similar a que foi apresentada no texto.

B) mais amena do que a apresentada no texto.

C) pior do que a apresentada no texto.

D) mais simples do que a apresentada no texto.

QUESTÃO  46

Com base no texto, Quadros afirma que: the fundamental cause for Brazil’s
shrinking middle class was

A) the fragile rates of unemployment.

B) the replacement of manual labor with new technology.

C) the productive restructuring.

D) the absence of economic growth.
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QUESTÃO  47

No fragmento abaixo

“...this fact further demonstrates that larger numbers of
middle class youth are now forced to look for work,...”,

as palavras em negrito podem ser substituídas por

A) to search for.

B) to look up.

C) to look out.

D) to find out.

QUESTÃO  48

De acordo com o texto, podemos afirmar que

I - the “nouveau poor” of Argentina are middle class families trying to maintain their
life-style, although they do not have resources to belong to that class anymore.

II - the “nouveau poor” of Argentina are middle class families that have assets but
do not earn compatible salaries to maintain the same life-style as before.

III - the “nouveau poor” of Argentina are middle class families that sell their property
to keep their life-style and assure their levels of education.

IV - the “nouveau poor” of Argentina are middle class families that are able to sustain
their levels of education in spite of being barely above the poverty line.

Assinale a alternativa que contém somente afirmações corretas.

A) I, II e IV

B) I, III e IV

C) II, III e IV

D) I, II e III
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QUESTÃO  49

Considere as afirmações abaixo.

I - The middle class in Argentina corresponded to approximately fifty per cent of
the population about twenty-five years ago;

II - The middle class in Argentina became poorer about fifteen years ago;

III - Argentina has always been known for its impoverishment indices;

IV - Argentina continues an unprecedented phenomenon of upward social mobility;

Com relação à situação atual da classe média na Argentina, assinale a
alternativa que contém somente afirmações corretas.

A) II e IV

B) I e II

C) I e III

D) III e IV

QUESTÃO  50

De acordo com o texto, pode-se afirmar que

I - the decline of the middle class and consequent increase of the ascension of
families above the poverty line is a social phenomenon in South American
countries.

II - in spite of the middle class decreasing there is no need for youth to look for a
job, maintaining themselves in unprecedented levels of education.

III - a university Education does not preclude unemployment.

IV - young people under 25 represent a larger proportion of the unemployed.

Assinale a alternativa que contém somente afirmações corretas.

A) I, II e III

B) II, III e IV

C) I, III e IV

D) I, II e IV


