
 
 



INSTRUÇÃO VESTIBULAR 2006/1 
 
 

1. Este caderno contém 40 questões objetivas e 5 questões discursivas. Caso apresente defeito de 
impressão ou falta de questão, solicite ao fiscal outro caderno. 

 
2. As questões objetivas deste caderno possuem 05(cinco) alternativas, de múltipla escolha, (elencadas de 

a a e) que o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa como resposta.  
 
3. Nas questões objetivas contêm uma avaliação de Língua Espanhola e uma de Língua Inglesa. Resolva 

aquela que você optou no ato de sua inscrição. 
 

4. Verifique se os dados do Cartão de Respostas estão corretos e se este corresponde ao caderno II.  
 
5. O cartão de Respostas apresenta uma coluna para cada questão. O candidato deverá pintar 

completamente o círculo correspondente à alternativa analisada como resposta. 
 
6. Utilize o Cartão de Respostas – Interpretação de Texto, no espaço destinado à versão definitiva, para 

redigir as respostas das questões discursivas, de forma legível e sem rasuras, utilizando caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta. 

 
7. Receberão nota igual a zero na Prova de Interpretação de Texto: 

a) respostas desenvolvidas fora do Cartão de Respostas – Interpretação de Texto; 
b) respostas que não apresentarem nenhuma relação com o que foi proposto ou configurarem fuga 

total à temática. 
c) respostas em forma de versos ou em bloco único (tipo redação); 
d) respostas não articuladas verbalmente (apenas com números, desenhos, palavras soltas etc.); 
e) respostas redigidas a lápis; 
f) respostas que não identificam a questão.  

 
8. A banca de correção das provas de Interpretação de Texto analisará se as questões desenvolvidas pelo 

candidato atendem às proposições solicitadas, observando a coerência, clareza das idéias, o nível de 
argumentação, senso crítico e criatividade.  

 
9. Nas questões discursivas, o candidato deverá demonstrar capacidade de expressão, domínio de léxico e 

da estrutura da língua (adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação). 
 

10. O tempo de duração das provas é de 4(quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento 
dos cartões de respostas.  

 
11. O candidato só poderá deixar a sala 2h após o início das provas.  

 
12. O candidato só poderá levar este caderno depois de transcorridas 3h30 do início das provas.  
 
13. Ao término da prova, entregue ao fiscal os cartões de respostas e este caderno. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



QUÍMICA 
 
QUESTÃO 01 
 
Um determinado hidrocarboneto sofre oxidação 
exaustiva com solução de permanganato de 
potássio em meio ácido e origina como produtos, 
ácido propanóico e acetona (propanona). Desta 
forma, o nome correto deste hidrocarboneto, de 
acordo com a IUPAC, é: 

a. 2-metil-2 penteno. 
b. 2-hexeno. 
c. 2-metil-3 penteno. 
d. 3-hexeno. 
e. 3-metil-2 penteno 
 

QUESTÃO 02 
 
Colocando-se uma bolinha de massa, contendo 
fermento, para pães e bolos, dentro de um copo 
com água, verifica-se que a bolinha afunda, e após 
um determinado período de tempo ela passa a 
flutuar, o que indica o momento de assar o pão ou o 
bolo. Neste contexto, é correto afirmar que: 

a. a bolinha flutua, pois solubiliza-se na água. 
b. a bolinha flutua, pois sofre redução de sua 

massa. 
c. a bolinha flutua, pois torna-se menos densa 

que a água. 
d. o processo de fermentação torna a água 

menos densa que a bolinha. 
e. a bolinha flutua, pois a água sofre aumento 

da sua massa. 
 

QUESTÃO 03 
 
Observe as reações químicas: 
 

I. Na2O  +  H2O  � 2 NaOH 
II. N2O5  + H2O  � 2 HNO3 
III. CaO  +  2 HNO3  � Ca(NO3)2  +  H2O             
IV. SO3  +  2 NaOH  �  Na2SO4  +  H2O 

 
 Assinale a alternativa INCORRETA. 

a. As reações I e III envolvem óxidos básicos. 
b. As reações II e IV envolvem óxidos ácidos 

ou anidridos. 
c. O caráter básico dos óxidos se acentua à 

medida que o oxigênio se liga a elementos 
menos eletropositivos. 

d. O sal produzido na reação III chama-se 
nitrato de cálcio. 

e. O sal produzido na reação IV chama-se 
sulfato de sódio. 

 
 
 
 

QUESTÃO 04 
 
Um estudante fez as seguintes afirmações 
sobre Radioatividade: 
 
I – O contador Geiger-Muller funciona com base 
em ionização de um gás à baixa pressão. 
II – Os raios gama são resultantes do rearranjo 
dos elétrons extra nucleares. 
III – Em nosso planeta, o elemento de número 
atômico mais elevado que pode ser encontrado 
é o Urânio. No entanto, com auxílio de reações 
nucleares podem-se produzir artificialmente 
elementos de número atômico superiores ao do 
Urânio, que são denominados Elementos 
Transurânicos. 
IV – Fissão nuclear é a divisão do núcleo de um 
átomo em dois núcleos menores, com liberação 
de uma quantidade enorme de energia 
(Princípio da Bomba de Hidrogênio). 
Com base nessas afirmações, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
a. Somente I, II e III são verdadeiras. 
b. Somente I e III são verdadeiras. 
c. Somente I, III e IV são verdadeiras. 
d. Somente II e III são verdadeiras. 
e. Todas são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 05 
 
Considere os seguintes sistemas em equilíbrio: 

 
I. Fe (s) + 2 HCl (aq.)         FeCl2 (aq.) + H2(g) 
 
II. 2 SO2 (g) + O2 (g)          2 SO3 (g) 
 
III. C (s) + O2 (g)           CO2 (g) 
 

Se as pressões dos sistemas forem 
aumentadas, pode-se afirmar que: 

a. os sistemas I e II serão deslocados 
para a esquerda e o sistema III para 
a direita. 

b. os sistemas I, II e III serão 
deslocados para a direita. 

c. os sistemas I e III não serão 
deslocados e o sistema II será 
deslocado para a direita. 

d. os sistemas I, II e III serão 
deslocados para a esquerda. 

e. o sistema I será deslocado para a 
esquerda, o sistema II para a direita 
e o sistema III não será deslocado. 

 
 
 
 
 
 
 



QUESTÃO 06 
 
No mundo moderno, são utilizadas diversas formas 
de conservação de alimentos com o objetivo de 
preservar a saúde das pessoas, bem como 
prolongar o tempo de vida e a qualidade dos 
alimentos consumidos pela sociedade. Dentre os 
processos de conservação de alimentos 
relacionados abaixo, todos objetivam a eliminação 
da reação do oxigênio do ar com os alimentos, com 
exceção de: 
 

a. armazenar carne frita ou cozida em óleo ou 
banha . 

b. armazenar os alimentos em embalagens a 
vácuo. 

c. adição de substâncias anti-oxidantes aos 
alimentos. 

d. embalar os embutidos e carne em uma 
película de parafina 

e. adição de cloreto de sódio às carnes e 
secá-las ao sol. 

 

QUESTÃO 07 
 
A pressão osmótica é a pressão que se deve 
exercer sobre a solução para impedir sua diluição, 
pela passagem do solvente puro através de uma 
membrana semipermeável. 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
(Dado: R= 0,082 atm.L/mol.K) 
 

a. A pressão osmótica, a 27oC de uma solução 
aquosa contendo 0,020 mol de glicose 
(C6H12O6) em 410 mL de solução é de 2,0 
atm. 

b. A pressão osmótica de uma solução, a 
27oC, obtida pela dissolução de 3,42g de 
sacarose (PM= 342) em H2O, para 1000 mL 
de solução é de 0,25 atm. 

c. A 1ª Lei da Osmometria diz: “ Em 
temperatura constante, a pressão osmótica 
é diretamente proporcional à molaridade da 
solução. 

d. Em molaridade constante, a pressão 
osmótica é diretamente proporcional à  
Temperatura absoluta da solução ( 2ª Lei da 
Osmometria). 

e. Osmose é a passagem do solvente através 
de uma membrana semipermeável.  

 

QUESTÃO 08 
 
Os plásticos, medicamentos, alimentos, vacinas e 
vários outros produtos utilizados por nossa 
sociedade são constituídos por uniões entre 
átomos, que podem ser iguais ou não. Estes 
produtos podem ser sólidos, líquidos ou gasosos; 
podem ser rígidos ou flexíveis; condutores ou não 
de corrente elétrica. Essas diversas características 

são determinadas pelos tipos de ligações entre 
os átomos, chamadas de ligações químicas 
interatômicas, e também pelas configurações 
geométricas resultantes dessas ligações. Nesse 
contexto, assinale a afirmativa CORRETA. 

a. Átomos do grupo IA (1) e átomos do 
grupo VIIA (17) ligam-se através de 
ligação covalente polar. 

b. Substâncias que conduzem corrente 
elétrica no estado líquido, mas não no 
estado sólido e que  possuem pontos de 
fusão e de ebulição elevados são 
constituídas por ligações entre metal e 
não-metal. 

c. Elementos que apresentam 2 e 6 
elétrons na camada eletrônica de 
valência possuem tendência de ligarem-
se covalentemente. 

d. O gás cloro (Cl2) é altamente tóxico pelo 
fato de ser formado através de ligações 
iônicas ou eletrovalentes. 

e. As espécies químicas Fe e NH3 são 
exemplos de substâncias formadas por 
ligações metálica e iônica, 
respectivamente. 

 

QUESTÃO 09 
 
Hoje, o gás carbônico (CO2) é 
reconhecidamente um dos vilões do meio 
ambiente por contribuir com o aquecimento 
global, o efeito estufa e para a ocorrência da 
chuva ácida. Sua obtenção é originada pela 
combustão completa da madeira das árvores e 
pela queima do carvão, através da reação: C (s) 
+ O2 (g) � CO2 (g). Neste contexto, a 
substância oxidante e o elemento químico que 
sofre redução, são respectivamente: 

a. C, O. 
b. O, C. 
c. C, O2. 
d. O2, O. 
e. CO2, O. 
 

QUESTÃO 10 
 
Sobre a equação de oxirredução, não 
balanceada: 
 
K2Cr2O7 + Na2C2O4 + H2SO4 � K2SO4 + 
Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O + CO2 
 
É INCORRETO afirmar que: 
 
a. o carbono sofre oxidação na 

reação. 
b. icromato de potássio age como 

oxidante     da    reação. 
c. após o balanceamento da equação, 

a soma dos coeficientes mínimos e 

inteiros das espécies químicas 
envolvidas é igual a 27. 

d. o cromo sofre redução de seu número 
de oxidação. 

e. o enxofre não altera o seu número de 
oxidação na reação. 



LÍNGUA INGLESA 
 
TEXTO I 
 
Men at work: men on the side of the Road. South 
Africa 
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Training course and job placements improve 
quality of life for road side labourers. 
 
It’s a familiar sight in South Africa: hundreds 
of men standing alongside the road, waiting to 
be hired for casual labour. An estimated 
100,000 people per day can be found seeking 
work this way. With unemployment at 45 per 
cent, their wait is often in vain. Men on the 
side of the Road works to improve the job 
prospects and quality of life on the roadside 
labours. A registration system assesses the 
skills of individuals as they wait for work. 
Training courses and job placements are 
offered to enhance employability. The project 
has also started tool-lending scheme to 
enable the unemployed to set themselves up 
in various businesses. Some 50,000 new and 
recycled tools have been donated so far in 
response to a public campaign-tools in poor 
condition are repaired by the unemployed 
themselves. Those who remain without work 
are encouraged to improve conditions at the 
waiting sites by building roadside toilets, 
shelters and wells. The achievements of the 
project have been recognized by the United 
Nations which awarded Men on the side of the 
Road its AGFUND prize for 2003. 

Newsweek, September 12, 2005. 
 
Com base no texto I, responda as questões 11a 13. 
 

QUESTÃO 11 
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

a. Cursos de treinamento aumentam a 
qualidade de vida dos trabalhadores de 
rodovias na África do Sul. 

b. O índice de desemprego na África do Sul é 
de 45%.  

c. Cerca de 100.000 pessoas, por dia, são 
encontradas procurando emprego nas 
rodovias da África do Sul. 

d. 50 mil novos empregos são criados todos os 
anos na África do Sul.  

e. O projeto foi premiado em 2003. 
 

QUESTÃO 12 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
a. Training (L1), seeking (L6) e building  (L23) 

são verbos no presente contínuo. 

b. Themselves (L21) faz referência aos 
trabalhadores desempregados. 

c. Toilets, shelters, e wells (L23-24) 
significam em português banheiros, 
abrigos e casas respectivamente. 

d. A forma verbal have been (L25) está no 
Past Perfect Tense. 

e. Casual labour (L5) pode ser traduzido 
por trabalho formal em português. 

 

QUESTÃO 13 
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

a. O projeto men on the side of the Road 
deu início a um esquema de 
empréstimo de ferramentas para 
trabalhadores. 

b. Cerca de 50.000 ferramentas novas e 
recicladas foram doadas em uma 
campanha pública. 

c. As ferramentas são recicladas pelos 
próprios trabalhadores desempregados. 

d. O projeto trabalha para melhorar as 
perspectivas de emprego bem como a 
qualidade de vida dos trabalhadores. 

e. O empréstimo de ferramentas ajuda os 
desempregados a conseguir uma renda 
de até 50.000 dólares por ano. 

TEXTO II 
Weaving Magic: Camel milking baskets, 
Kenya. 

 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 

Selling baskets made by pastoralists is giving 
women an income for the first time. 
The women of Ngurunit in Kenya have 
entered the cash economy. They are earning 
an income of 50,000 Kenyan Shillings (about 
US $500) from selling traditional baskets. It’s 
a veritable fortune in this arid part of northern 
Kenya. Before they sold baskets, the women 
of this pastoralist society comprising Rendille 
and Samburu tribes were dependent on their 
livestock. Change came when Laura 
Lemunyte, from  Wisconsin moved to Ngurunit 
after marrying a Rendille  herdsman. A 
destitute woman asked Laura if she could sell 
her camel milking basket to buy food. Certain 
the attractive baskets could bring income to 
the village, Laura convinced several Nairobi 
shops to stock them. The baskets proved 
popular with tourists and soon orders were 
placed by importers. Today nearly 200 women 
in Ngurunit spend every spare moment 
weaving baskets. Laura believes that with 
better access to markets, the baskets will 
continue to fund lasting improvements to the 
quality of life of the entire community. Already 
the basket making has proved a catalyst for 
other income-generating ventures such as 
honey, leather and ghee production. 

Newsweek, August 29, 2005 



Com base no texto II, responda as questões 14 e 
15. 

QUESTÃO 14 
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

a. A venda de cestos de pastores dá às 
mulheres kenianas uma renda, pela primeira 
vez. 

b. As mulheres Ngurunit ganham cerca de 500 
dólares americanos na venda de cestos 
tradicionais. 

c. Rendille e Samburu (L9-10) são tipos de 
cestos de tribos kenianas. 

d. Aproximadamente 200 mulheres de 
Ngurunit passam todo o tempo livre tecendo 
cestos. 

e. A confecção de cestos  provou ser  no norte 
do Kenia, um catalisador  para  geração de 
outras rendas tais como mel, couro e 
manteiga. 

 

QUESTÃO 15 
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

a. A destitute woman significa em português 
uma mulher sem posses. 

b. O título do texto pode ser traduzido por 
tecendo mágica: cestos para leite de 
camelo, Kenia. 

c. Algumas lojas de Nairobi estocam cestos 
para leite de camelo. 

d. Os cestos provaram ser populares entre os 
turistas. 

e. Laura Lemunyte acredita que é preciso 
melhorar o acesso ao mercado 
internacional. 

 

TEXTO III 
‘March’ Madness 
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After ‘March of the Penguins’ everyone 
wants to see the species chilling at home.  
Here are some-bird-watching spots to 
consider: Antarctica. A ten day guided 
tour averages $5,000 at exp cruises.com. 
Onshore, you’ll see Adelie, Chinstrap and 
Gentoo penguins. Tourism regulations 
don’t let you approach them but sit tight 
and a penguin might come to you. The 
Emperor, featured in the movie, ‘ is the 
most expensive bird in the world to see’ 
because it lives deep in the region, says 
former expedition leader Chuck Cross. An 
average trip: $20,000 for 25 days. South 
Africa. Several beaches near Cape Town 
(cape-town.org) let you view the African 
penguins, which ‘sound like donkeys’, says 
Dawn Jorgensen, a tour operator for 
Africa-awaits.com.  Australia. At dusk, see 
the Fairy, the smallest penguin. A one-
hour guided tour (from about $15)  will help 

 
 
 
25 
 
 

you find a prime viewing spot. ‘Penguins 
will actually walk between your legs’, says 
Shirley Lincoln, the owner of 
penguintours.lowhead.com in Tasmania. 
Ramin Setoodeh. 

Newsweek, September 12, 2005 

 
Com base no texto III, responda as questões 16, 
17. 

 
 

QUESTÃO 16 
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

a. O texto apresenta três observatórios de 
pássaros. 

b. Adelie, Chinstrap e Gentoo são 
espécies de pingüins. 

c. O menor pingüim do mundo vive na 
Austrália. 

d. Fairy (L20), é um tipo de Pingüin que 
pode ser visto ao amanhecer. 

e. Na Austrália, de acordo com Shirley 
Lincoln, os Pingüins caminham entre as 
pernas dos turistas. 

 

QUESTÃO 17 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

a. Onshore (L 6) significa em alto mar. 
b. Os pingüins africanos são comparados 

a macacos. 
c. A Antártica é o lugar do mundo onde se 

pode encontrar mais pingüins. 
d. Shirley Lincoln é proprietária de um 

criatório de pingüins na Tasmânia. 
e. Uma visita de 1 hora com guia, na 

Austrália, custa aproximadamente 15 
dólares. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTO IV 
 
Handwritten History 
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Molly O’Shea wanted to learn about her dead 
father, but she didn’t turn to Ouija board. 
Instead, she took an old letter to a 
graphologist. Analysis of 550 different hand-
writing variables showed a man who was 
straightforward, diplomatic and intelligent but 
had problems with anger. ‘it really helps me 
get a handle on who Dad was’, says O’Shea. 
Slants, loops and spacing are providing info 
from beyond the grave. According to Barbara 
Vines Little of the U.S. National Genealogical 
Society, family-tree enthusiasts are using 
graphology as ‘one more building block in the 
whole picture of the past’. Old papers and 
diaries are interesting not for what they say 
but for how they say it. Irene Lambert, graph 
analyst, says casual scribbles can ‘unlock 
puzzles and mysteries’ that would otherwise 
remain unsolved. Carl Sundgren is one such 
detective. After discovering that his great-
great-grandfather was institutionalized, he 
sought help from Mark Hopper, president of 
the Handwriting Research Corp. Analysis 
revealed no trace of insanity but suggested 
physical problems, giving Sundgren a whole 
new area to explore. ‘Instead of just fading 
away’, Hopper says, ‘history can now 
continue’. 
Alice Fishburn. 

Newsweek, September 12, 2005. 
 
 
Com base no texto IV, responda as questões 18, 19 
e 20. 
 

QUESTÃO 18 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

a. Molly O´Shea é uma grafo-analista. 
b. Papéis antigos e diários são importantes 

não pelo que dizem, mas como dizem. 
c. Straightforward, diplomatic, intelligent são 

adjetivos que caracterizam Molly O’Shea. 
d. Os grafo-analistas são comparados a 

policiais. 
e. As análises de Mark Hopper revelam traços 

de insanidade. 
 

QUESTÃO 19 
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 

a. History (L27), insanity (L24) são exemplos 
de cognatos em relação ao português. 

b. Slants, loops e spacing são características 
gráficas. 

c. Analistas apresentam 550 tipos 
diferentes de grafias. 

d. Irene Lambert é uma grafo-analista. 
e. Barbara Vines Little é membro da 

Sociedade Nacional de Genealogia.  
  

QUESTÃO 20 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

a. Mark Hopper é presidente da 
corporação dos escritores. 

b. Carl Sundgren é um detetive policial. 
c. Turn to (L2), handle on (L8) e learn 

about (L1) são exemplos de phrasal 
verbs em inglês. 

d. Great-great-grandfather pode ser 
traduzido por bisavô, em português. 

e. Os entusiastas da National 
Genealogical Society estão usando a 
grafologia para entender melhor o 
passado. 

 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOGRAFIA 
 

QUESTÃO 21 
 

A população está cada vez mais envolvida com as 
novas tecnologias e com cenários urbanos, como os 
shoppings center, que passam a ser norma na vida de 
muitos jovens, que perdem desta maneira, a relação 
natural com a terra e sua cultura. 
O relacionamento da humanidade com a natureza tem 
hoje culminado numa forte pressão exercida sobre os 
recursos naturais. Nesse contexto, o Estado de Mato 
Grosso vem enfrentando problemas sociais e 
ambientais diversos, associados ao tipo de 
desenvolvimento econômico, político e cultural aqui 
adotados. Com base nesse enunciado, assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
a. A maior parte desses problemas estão 

relacionados ao manejo adequado do solo 
ocorrido no processo de colonização. 

b. Atualmente a SEMA (Secretaria Estadual do 
Meio Ambienta) não realiza o mapeamento 
das áreas desmatadas no Estado. 

c. Atualmente em Mato Grosso são comuns a 
contaminação dos cursos d’ água, a poluição 
atmosférica, a devastação das florestas, a 
caça e a pesca indiscriminadas. 

d. Pode-se afirmar que em Mato Grosso a crise 
do atual modelo de desenvolvimento 
capitalista, a ameaça de esgotamento dos 
recursos naturais, o crescimento da 
população e do consumo, os elevados níveis 
de poluição da atmosfera e das águas não 
estão ligadas ao abuso capitalista da ciência e 
da tecnologia. 

e. A exploração intensa dos recursos naturais 
não causa efeitos perversos tanto para a 
natureza como o homem. 

 

QUESTÃO 22 
 
A água está sempre em movimento. Heráclito, um 
filósofo da antiguidade, afirmou que “não nos 
banhamos duas vezes no mesmo rio”, porque as suas 
águas correm de tal maneira que hoje estão num 
ponto do rio, daqui algum tempo estarão na foz ou até 
mesmo no meio do oceano. Dessa forma, conclui-se 
que: 

 
a. os rios levam em média doze dias para 

renovar suas águas da nascente até  a foz. 
A atmosfera renova o vapor d’ água em sete 
dias, enquanto os oceanos precisam de três 
mil anos, e as geleiras de oito mil anos para 
renovar suas águas. 

 

b. devido à extensão e à profundidade das 
grandes massas líquidas, a renovação 
dessas águas ocorrem a cada 24 horas, 
por meio do movimento de rotação da 
terra. 

c. só as águas provenientes do 
derretimento das neves renovam-se 
constantemente. 

d. a formação das correntes marítimas, 
que possuem salinidade, temperatura e 
velocidade, é a única forma  de 
renovação das águas por produzirem 
massas de ar que ajudam alterar a 
temperatura por onde passam. 

e. a renovação constante das águas 
eliminam os riscos da má distribuição 
de água no planeta. 

 

QUESTÃO 23 
 

O Brasil é um país de extraordinária malha 
hidrográfica, proporcionando através de seus 
importantes rios diversas atividades 
fundamentais para o crescimento econômico e o 
bem-estar da população. Sobre os rios 
brasileiros analise as alternativas e assinale a 
CORRETA. 

 
a. Dos rios brasileiros o homem utiliza-se 

apenas da força das águas para gerar 
eletricidade. 

b. Os rios brasileiros não servem para a 
navegação por serem oriundos de 
planaltos e alimentados por regime 
nival. 

c. A piscosidade dos rios brasileiros 
atraem empresas da indústria do ramo 
de exportação pela extraordinária 
quantidade de peixes capturados. 

d. Os rios brasileiros não servem para 
irrigação por possuírem muitas 
cachoeiras. 

e. Dos rios brasileiros o homem utiliza-se 
da pesca, do abastecimento de águas 
das cidades, da irrigação agrícola e do 
turismo. 

 

QUESTÃO 24 
 

Atualmente as notícias mais ouvidas em todo 
mundo são: “O mundo sofre com o tempo 
louco”. “Salve-se quem puder.” “Vem aí mais um 
ciclone, um furacão, um terremoto.” Embora 
muitas das catástrofes que estão ocorrendo nos 
países independam da ação humana, sabe-se 
que boa parte da responsabilidade da falta de 
humor da natureza cabe aos seus mais 
inteligentes e antigos inquilinos. Tem-se como 
exemplo, o último terremoto que ocorreu no 
Paquistão e matou aproximadamente 40.000 



pessoas, destruiu casas, redes elétricas, pontes, 
ruas, entre outros. 

   A respeito de terremotos é CORRETO afirmar que: 
 
a. os movimentos dos terremotos não são 

uniformes, por isso suas medidas são 
registradas por um aparelho chamado 
teodolito. 

b. os terremotos fazem parte de um 
movimento natural da terra e têm o lado 
positivo, pois são responsáveis pela 
formação rochosa do planeta. 

c. os terremotos não são causados pelos 
movimentos das placas tectônicas. 

d. os terremotos são causados pela colisão de 
meteoros com a superfície terrestre. 

e. há dois tipos de terremotos, os extra 
tropicais e os tropicais. O primeiro se forma 
fora da área equatorial, é típico de latitudes 
baixas e médias. O segundo é um 
fenômeno típico da transição entre o inverno 
e a primavera, e acontece no hemisfério sul. 

 
 

QUESTÃO 25 
 
O espaço agrário brasileiro vem passando por um 
processo de capitalização do campo, que é 
representado pela introdução de máquinas, motores 
e outros elementos destinados a racionalizar a 
produção. Evidencia-se dessa forma, áreas 
agrícolas “ricas” ao lado de áreas “pobres”, que se 
refletem na produtividade, sobretudo, na população 
que exerce atividades rurais. Ocorre dessa maneira: 
 

a. o enriquecimento de parcela dos 
proprietários agrícolas que  reflete 
favoravelmente, no conjunto da população 
rural porque vem acompanhado de 
redistribuição de renda. 

b. o empobrecimento de parte dos 
agricultores, fato que não afeta a sociedade 
como um todo, mas representa estímulo à 
modernização da agricultura. 

c. que as máquinas destroem a camada 
superficial da terra, provocando a erosão e 
lixiviação do solo agrícola. 

d. a introdução de capital no campo que  reduz 
a necessidade de mão de obra, 
promovendo a concentração de terras e 
recursos. 

e. a modernização do campo retardando o 
ritmo das transformações nas relações de 
trabalho e da mão-de-obra. 

 

QUESTÃO 26 
 
No Brasil, a forte concentração industrial na Região 
Sudeste decorre de muitos fatores, que 
representam atrativos para a instalação de novas 
indústrias, transformando assim essa região no 

maior parque industrial da América - Latina. 
Este fato deve-se: 

a. a maior concentração demográfica e de 
capital, a presença de densas redes 
ferroviária e rodoviária, ao amplo 
mercado consumidor  e mão-de-obra, 
entre outros. 

b. à razão da não concentração ligada ao 
processo de industrialização do Brasil. 

c. aos imigrantes que vieram para São 
Paulo no século passado, 
pricipalmemente os italianos e seus 
descendentes que nada contribuíram 
para a formação industrial no Brasil. 

d. à produção de café, que se fazia no 
sudeste do Brasil e que não permitiu a 
disponibilização do capital necessário à 
industrialização. 

e. somente a alternativa C está correta. 
 

QUESTÃO 27 
 
O modelo de industrialização implementado em 
países do sudeste asiático, como Coréia do Sul 
e Taiwan e o adotado em países da América 
Latina, como Brasil, México e Argentina, leva a 
concluir que: 

a. nos países do sudeste asiático, a 
participação de capital estrangeiro 
impediu o desenvolvimento de 
tecnologia local, ao passo que nos 
países latino-americanos,  promoveu-se 
esse desenvolvimento. 

b. tanto nos países latino-americanos 
quanto nos países do sudeste asiáticos, 
não houve participação do Estado na 
criação da infra-estrutura necessária à 
industrialização. 

c. nos dois casos houve importante 
parceria de capital japonês, responsável 
pelo desenvolvimento tecnológico, 
nessas regiões, nas duas últimas 
décadas. 

d. nos países do sudeste asiático, a 
organização dos trabalhadores em 
sindicatos livres, encareceu o produto 
final afastando-os da competitividade. 
Ao contrário, dos países latino-
americanos, a ausência dessa 
organização tornou os produtos mais 
competitivos. 

e. nos países do sudeste asiático, a 
produção industrial visou à exportação, 
enquanto que, nos países latino-
americanos, a produção objetivou o 
mercado interno. 

 
 
 
 
 



QUESTÃO 28 
 
O esforço muscular, a energia eólica e a energia 
hidráulica foram uma das primeiras formas de 
energia utilizada pelo homem. Com o advento da 
Revolução Industrial, surgiram as primeiras 
máquinas, movidas a vapor e posteriormente 
passaram a funcionar à energia elétrica. Dessa 
forma, a eletricidade pode ser obtida: 
 

a. por meio da queima do carvão e do 
petróleo, da força das águas e da fissão do 
átomo. 

b. somente por meio da queima do carvão e 
do petróleo. 

c. somente por meio da ação do vento. 
d. somente por meio do aproveitamento da 

correnteza dos rios e da energia do sol. 
e. Somente as alternativas C e D estão 

corretas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 
 
Análise os dados da tabela, e assinale a alternativa CORRETA. 

 
Indicadores Socioeconômicos do Mercosul 
 
Indicadores Argentina Brasil Paraguai Uruguai 
Área (Km 2) 2.766.889 8.511.965 405.752 176.215 
População 
(em milhões) 

 
34,6 (1995) 

 
155,8 (1995) 

 
5,0 (1995) 

 
3,2 (1995) 

PIB ( bilhões de 
dólares) 

 
255,5 (1993) 

 
718,5 ( 1995) 

 
6,9 (1993) 

 
13,4 (1993) 

Renda per capita 
(dol) 

 
7.650,00(1993) 

 
4.632,00 (1995) 

 
1.500,00 (1993) 

 
4.188,00 (1993) 

Mortalidade inf. 
(por mil) 

 
28,8 (1990/95) 

 
56,4 (1990/95). 

 
47,0 (1990/95) 

 
20,0(1990/95) 

Expectativa de 
vida ao nascer 
(anos) 

 
71,4 (1990/95) 

 
66,3 (1990/95) 

 
67,3 (1990/95) 

 
72,4 (1990/95) 

Analfabetismo 5% (1993) 19% (1993) 10% (1993) 4 % (1993) 
Fonte: Praxedes & Piletti .O mercosul e a sociedade global.  

 
a. Entre os países que integram o Mercosul, o Paraguai é o que possui a menor área territorial e o 

segundo lugar em expectativa de vida de sua população. 
b. O maior PIB entre os países do Mercosul é o do Brasil, que também apresenta a menor taxa de 

analfabetismo. 
c. O Uruguai apresenta a maior expectativa de vida no que se refere à população e a menor taxa 

de analfabetismo dos países do Mercosul. 
d. A Argentina possui a menor renda per capita e a 1º colocação em expectativa de vida. 
e. O Brasil apresenta a menor taxa de mortalidade infantil e alta taxa de analfabetismo. 

 
 
 
 
 
 
 



 

QUESTÃO 30 
 

Sobre a formação dos continentes, ao longo de milhões de anos, com o movimento das placas tectônicas a 
Pangéia dividiu-se inicialmente em duas partes: Gondwana e Laurásia. Daí para frente, as partes foram 
fragmentadas, até assumir a forma atual como mostra a figura abaixo. 
Analise a figura e assinale a alternativa que corresponde à denominação correta das placas. 

 

 
 

Atlas geográficoEscolar multimídia 
 

a. Placa Norte Americana (1), Placa Euro-Asiática (2), Placa Sul Americana (3), Placa Africana (4), 
Placa Indu-Australiana (5), Placa Antártica (6), Placa Mazca (7), Placa do Pacífico (8). 

 
b. Placa Norte Americana (2), Placa Euro-Asiática (3), Placa Sul Americana (4), Placa Africana (5), 

Placa Indu-Australiana (6), Placa Antártica (1), Placa Mazca (7), Placa do Pacífico (8). 
 

c. Placa Norte Americana (4), Placa Euro-Asiática (5), Placa Sul Americana (6), Placa Africana 
    ( 7), Placa Indu-Australiana (8), Placa Antártica ( 3 ), Placa Mazca ( 1 ), Placa do Pacífico ( 2 ). 
 
d. Placa Norte Americana (1), Placa Euro-Asiática (2), Placa Sul Americana (3), Placa Africana (4), 

Placa Indu-Australiana (6), Placa Antártica (8), Placa Mazca (7), Placa do pacífico (5). 
 

e. Nenhuma das alternativas. 
 

RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HISTÓRIA 
 

QUESTÃO 31 
 
A Contra Reforma foi um movimento organizado pela 
Igreja Católica para combater as heresias protestantes 
que ganharam muita força e adeptos nos séculos XVI e 
XVII. Um dos instrumentos utilizados pelos reformistas 
foi a atuação das ordens religiosas. Com base nesse 
enunciado assinale a única alternativa CORRETA. 

 
a. Destaca-se a Ordem Franciscana, criada por 

Francisco de Assis exatamente com o intuito de 
combater os hereges protestantes. 

b. Destaca-se a Ordem Beneditina, famosa pela 
cultura e saber científico, que recebeu o 
chamado para rebater as heresias protestantes 
de forma científica. 

c. Destaca-se a Ordem Agostiniana, que desde a 
Idade Média controlava a Inquisição e recebeu a 
ordem de perseguir os hereges, principalmente 
os judeus. 

d. Destacam-se as Ordens Terceiras, formadas 
por pessoas comuns, que receberam do Papa a 
incumbência de preservar a fé católica. 

e. Destaca-se a Companhia de Jesus, ou Ordem 
dos Jesuítas, que tentou catequizar outras 
terras e expandir a crença no catolicismo. 

 

QUESTÃO 32 
 
No início do século XX, o então “mundo civilizado”, 
esperava a qualquer momento a deflagração de um 
conflito que colocaria frente a frente as maiores 
potências da Europa. E como foram feitas muitas 
alianças, era certo também que esse conflito teria 
contornos mundiais. 
Sobre a política de alianças deste período, assinale a 
única alternativa CORRETA 

 
a. A Inglaterra temendo o avanço da França sobre 

o Continente Africano aproximou-se da 
Alemanha e da Itália. 

b. Como o maior inimigo da Alemanha era a 
França, o Kaiser selou uma aliança com a 
Inglaterra e com a Áustria.  

c. Para deixar a Alemanha e a Áustria cercadas, 
os franceses aliaram-se à Rússia e a Inglaterra, 
selando assim a Entente Cordiale. 

d. As pretensões russas sobre o Império Turco 
levava a Rússia a se confrontar diretamente 
com a Inglaterra e a França. Isso acarretou na 
aproximação da Alemanha com a Áustria 
(Aliança das Potências Centrais). 

e. As alianças foram formadas tendo por base 
duas grandes rivalidades: Inglaterra contra a 
França e Alemanha contra a Rússia. A partir 
desse contexto formou-se a Entente Cordiale e 
a Aliança das Potências Centrais. 

 

QUESTÃO 33 
 
Entre o final do século XIX e o começo do 
século XX, uma instituição brasileira que ganha 
destaque é o Exército.  
Sobre esse enunciado assinale a alternativa 
CORRETA . 
 

a. Internamente, no começo da República, 
o Exército apresentava três grupos 
distintos: os monarquistas fiéis, os 
republicanos convictos, e os 
monarquistas descontentes com os 
rumos do Império, que aderiram ao 
ideário republicano. 

b. O Exército se fortaleceu junto à 
Marinha e à Aeronáutica e 
constituíram as Forças Armadas, para 
combater os rebeldes da República. 

c. Como qualquer outra força, o Exército 
manteve-se isento de questões 
políticas, o que favoreceu o 
preenchimento de seus cargos e 
patentes com base no nível social do 
militar. 

d. A influência dos Estados Americanos, 
assim governados por ditadores 
militares, ajudou a acelerar a formação 
da República Brasileira. 

e. A força militarista do Exército brasileiro 
provém das experiências do 
coronelismo que se caracterizou pelo 
controle político dos estados. 

 
QUESTÃO 34 
 
Em 1989, a campanha eleitoral para presidência 
da República revelou Fernando Collor de Mello 
como um candidato que expressava a 
expectativa de um tempo novo para o Brasil. 
Com base nesse tempo político, assinale a 
alternativa CORRETA. 

a. Collor procurou encarnar a 
modernidade e a justiça social e, 
apresentando-se como “caçador de 
marajás”, estatizou as comunicações e 
implantou o populismo como estilo de 
governar o país. 

b. Assim como Getúlio Vargas e Jânio 
Quadros, Fernando Collor se produziu 
como um político personalista que 
ganhou simpatia do eleitorado, graças à 
desconfiança da população em relação 
aos políticos identificados com partidos 
tradicionais. 

c. Um dos pontos positivos do governo 
Collor foi o sistema de controle das 
importações e valorização da moeda 
brasileira pelo “confisco da poupança”, 
que tinha em vista estimular a produção 
da riqueza interna para o equilíbrio da 
balança comercial. 



d. O que mais seduziu os eleitores em 1989 foi a 
propaganda eleitoral de Fernando Collor 
denominada de Reformas de Base que 
defendiam as reformas agrária, educacional, 
tributária, administrativa, bancária e eleitoral. 

e. O governo Collor se viu abalado por uma forte 
crise cambial que, por contrariar interesses de 
grandes grupos empresariais brasileiros e 
estrangeiros, acelerou a abertura de uma CPI, 
culminando com o processo de impeachment do 
Presidente da República. 

 

QUESTÃO 35 
 
Em 1453, Constantinopla, capital do Império Bizantino 
caia nas mãos dos turcos otomanos. Do ponto de vista 
econômico, para a Europa a queda desta cidade 
representou um grande problema que necessitava ser 
contornado rapidamente. Com base nesse enunciado, 
assinale a alternativa CORRETA. 
 

a. O grande problema é que Constantinopla era o 
maior produtor de especiarias e agora o 
monopólio deste produto estava nas mãos dos 
turcos otomanos. 

b. Para fugir do monopólio das especiarias 
controlado pelos venezianos, aliados dos turcos, 
a expansão que os portugueses vinham 
realizando na costa africana tornou-se uma 
saída interessante para muitos comerciantes 
europeus.  

c. Por causa da rápida elevação das especiarias, 
os europeus tentaram substituir esse produto 
por similares adquiridos no norte da Europa; 

d. Por causa da rápida elevação das especiarias, 
os europeus tentaram encontrar um novo 
caminho para o Oriente, através da Rússia, 
onde se poderia chegar à China e à Índia 
através de Caravanas. 

e. O problema não foi contornado e os europeus 
passaram a sofrer da falta de produtos orientais, 
visto que apenas os mais ricos podiam pagar os 
elevados preços cobrados pelos turcos. 

 

QUESTÃO 36 
 
Alguns historiadores defendem a tese que a Revolução 
Americana (1776) não poderia ser chamada de 
“revolução”, tal como a Revolução Francesa e 
Revolução Russa. Contudo, existe um aspecto 
revolucionário neste movimento de independência, pois, 
não se pode: 
 

a. desconsiderar que os americanos foram os 
primeiros colonos a se libertar da sua 
metrópole, ou seja, esse é o único caráter 
revolucionário da Revolução Americana. 

b. desconsiderar que os americanos criaram uma 
forma de pensar que mudou completamente o 
modo de ver o mundo naquela época: o 
Iluminismo. 

c. desconsiderar que os americanos foram 
os primeiros a lutar e acabar de vez 
com a escravidão em seu território. 

d. desconsiderar que os americanos 
lutaram e venceram a maior potência 
européia, isso, com certeza, é um ato 
revolucionário. 

e. desconsiderar que a sociedade vigente 
estava dividida em classes sociais e os 
revolucionários americanos defendiam 
que todos eram iguais perante a lei. 

 

QUESTÃO 37 
 
Entre a década de 1970 e 1980 o mundo 
presenciou um período de crise econômica que 
não respeitou se a nação era desenvolvida ou 
sub-desenvolvida, capitalista ou socialista. 
Sobre essa crise, assinale a alternativa 
CORRETA. 

a. A elevação do preço do petróleo, devido 
a duas crises no Oriente Médio, mostrou 
como eram vulneráveis as economias 
industrializadas, já que dependiam da 
queima de combustível fóssil para se 
desenvolver. 

b. A crise econômica foi deflagrada por 
uma crise política. O confronto entre 
EUA e URSS pelo Vietnam, provocou 
uma corrida armamentista que nenhuma 
nação tinha capacidade de sustentar. 

c. A crise econômica foi deflagrada por 
uma crise militar. A disputa entre EUA e 
URSS pela conquista do espaço, 
provocou uma corrida tecnológica que 
nenhuma nação tinha capacidade de 
sustentar. 

d. A descoberta e o desenvolvimento da 
informática deixaram a maioria dos 
parques industriais ultrapassados, 
criando um descompasso entre as 
novas potências Japão e China e as 
“antigas”, EUA e URSS. 

e. A crise desenvolveu-se pela insolvência 
das nações subdesenvolvidas que, por 
incapacidade de pagar suas dívidas 
externas, colocaram o sistema 
financeiro numa crise sem precedentes. 

 
QUESTÃO 38 
 
A expressão “gente do coronel fulano...”, indica 
um tempo político da história republicana no 
Brasil.  
Sobre a afirmativa acima, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 

a. Em Mato Grosso não teve o 
coronelismo, pois além de ser uma 
conduta política somente do nordeste, a 
fronteira do Centro-Oeste era 
guarnecida por militares. 



b. Por ser o coronelismo uma forma de governo 
das oligarquias agrárias, ele não aconteceu em 
Mato Grosso, uma vez que a ocupação das 
terras do Centro-Oeste deu-se pelo extrativismo 
e pela mineração, o que dificultou formar uma 
elite rural. 

c. O coronelismo se fez presente em Mato Grosso 
e, como em outros locais do Brasil, teve uma 
base familiar e rural, onde os proprietários de 
terra eram também os chefes políticos. 

d. Figuras políticas como Generoso Ponce e os 
irmãos Murtinho, tiverem seus poderes políticos 
fortalecidos em virtude de terem apoiado o 
varguismo para acabar com o coronelismo. 

e. Em Mato Grosso o coronelismo se tornou mais 
acirrado pelas disputas políticas pela oligarquia 
agrária do norte contra a oligarquia mineradora 
do sul. 

 

QUESTÃO 39 
 
Em Contos de Machado de Assis temos um precioso 
registro da sociedade do Rio de Janeiro, nos últimos 
anos do Império. Sobre essa sociedade, assinale a 
alternativa CORRETA.  

 
a. Trata-se de uma sociedade matriarcal 

escravista, onde o mundo rural predomina sobre 
o mundo urbano. 

b. Trata-se de uma sociedade patriarcal escravista 
onde mundo rural predomina sobre o mundo 
urbano. 

c. Trata-se de uma sociedade feudal portanto, ela 
é senhorial, patriarcal e escravista. 

d. Trata-se de uma sociedade matriarcal 
escravista, onde o mundo urbano predomina 
sobre o mundo rural. 

e. Trata-se de uma sociedade patriarcal escravista 
onde mundo urbano predomina sobre o mundo 
rural. 

 

QUESTÃO 40 
 
As investidas da navegação fluvial através da hidrovia 
Paraná-Paraguai têm uma dimensão internacional que 
abrange países como Argentina, Uruguai, Bolívia e 
Paraguai, além do Brasil. Sabendo que este 
investimento interessa ao Estado de Mato Grosso, 
assinale a alternativa CORRETA. 
 

a. O interesse de Mato Grosso está diretamente 
ligado à idéia de industrialização no Pantanal e 
no serrado com um desenvolvimento sustentado 
e, por isso, enfrenta resistência dos 
ambientalistas. 

b. É importante para todas as nações envolvidas, 
pois partindo do porto de Cáceres e indo até 
Nueva Palmira, no Uruguai, o Estado de Mato 
Grosso obriga-se a criar leis de navegabilidade 
em águas internacionais. 

c. A hidrovia, reativada na década de 1980, apesar 
da sua baixa capacidade operacional, suas 

atividades passam pelos portos de 
Cáceres (MT) e Corumbá (MS) e centra-
se na exportação de grãos.  

d. Na década de 1990, a reativação da 
hidrovia gerou uma corrida de 
investimentos como, por exemplo, a 
ZPE (Zona de Processamento de 
Exportação), que reunindo várias 
empresas consolidou Mato Grosso 
como um grande estado exportador. 

e. Sendo a hidrovia o eixo central das 
comunicações do Mercosul, a partir de 
1990, Mato Grosso concentrou o 
escoamento da sua produção agrícola 
para os portos fluviais, despertando os 
protestos dos ambientalistas. 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
ENTRE O MUSEU E O OUTDOOR 
 

As intervenções urbanas questionam o espaço público, brigam entre si e 
provocam a pergunta: a arte tem alguma utilidade prática? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Um outdoor está na rua para vender um produto. Como são muitos, você vê mesmo quando não quer. Já o 
que está em um museu você só vê se pagar. E aparentemente, um outdoor não tem nada a ver com um 
museu. Só aparentemente, desde o surgimento de uma idéia que pegou a arte e a jogou na rua, como um 
outdoor. O nome dessa idéia é intervenção urbana e sobre ela pairam tantas divergências que é melhor a 
gente começar com uma história. 
    Nos anos 70, 3 estudantes de artes plásticas de São Paulo queriam protestar contra a ditadura no Brasil. 
Mas eles não queriam só fazer um protesto. Eles também queriam se divertir. Hudinilson Jr., Mario Ramiro e 
Rafael França decidiram encapuzar estátuas. Não sobrou ninguém: Dom Pedro I, anjos, bustos de padres, 
engenheiros, militares. Todo mundo que, segundo a opinião do grupo, era identificado com o regime foi 
encapuzado. Os 3 passaram a manhã seguinte ao telefone, ligando para os jornais. “Cada um inventava uma 
história e se passava por um advogado indignado, uma vizinha brava, uma velha assustada. Saiu em todos os 
jornais”, diz Hudinilson Jr. 
   O sucesso da primeira intervenção levou a uma segunda: eles “lacraram” a porta das principais casas de 
exposição de arte de São Paulo usando fita crepe. Embaixo da porta, ia um manifesto que dizia: “O que está 
dentro fica, o que está fora se expande”. A essa altura, o grupo já tinha adotado o nome de 3NÓS3 e tinha 
conseguido atormentar os seus 2 principais inimigos: os militares e os donos de galerias de artes plásticas. 
O que são as intervenções? 
   A história do grupo 3NÓS3 deixa claros 4 pontos fundamentais sobre intervenções urbanas. O primeiro é 
que, como um outdoor, elas estão na rua, um espaço público, e são feitas para todo mundo ver. O segundo é 
que, como a arte do museu, foram criadas para expressar o ponto de vista e os sentimentos de uma pessoa – 
ou de um grupo. O terceiro é a intenção de protestar contra um problema: o governo, a poluição visual, a 
correria do cotidiano, por exemplo. Mas é o último ponto que realmente separa as intervenções urbanas de 
qualquer outro tipo de arte: uma intervenção exige uma bela dose de bom humor, provocação e irreverência. 
   Fora isso, qualquer definição do que seja uma intervenção urbana vira um passo tão ousado quanto definir o 
que é e o que não é arte. Para Maria Angélica Melendi, professora da UFMG e pesquisadora do assunto, as 
intervenções são uma reação contra a degradação do espaço público. Nelson Brissac Peixoto autor do livro 
Intervenções Urbanas – Arte/Cidade e um dos coordenadores do projeto homônimo, que realiza intervenções 
em São Paulo, concorda. “Nossa intenção é provocar as pessoas para que elas percebam que a cidade não é 
apenas um lugar para ser explorado, é um lugar para ser vivido”, diz. Assim, intervenções urbanas tornaram-se 
uma espécie de manifesto contra o excesso de placas de publicidade, a especulação imobiliária, a falta de 
áreas verdes. 
   Os artistas também fazem de suas obras um manifesto contra os museus e as galerias. É comum que elas 
tragam uma crítica ácida e contumaz contra a forma como a  arte é exposta e a maneira como as pessoas têm 
– ou não têm -  acesso a elas. Muitos dos grupos que fazem intervenção urbana relutam em receber patrocínio 
e se orgulham em dizer que passam longe dos museus. 
   O Guggenheim, um museu com filiais em Nova York e Las Vegas (EUA), Bilbao (Espanha), Veneza (Itália) e 
Berlim (Alemanha), é considerado uma espécie de “McDonald’s” dos museus e se tornou inimigo público 
número 1 dessa galera. Túlio Tavares, artista de São Paulo e criador do coletivo Nova Pasta, um grupo que se 
especializou em fazer intervenções de sem-teto, explica a rejeição. “A nossa arte não é para colecionador, é 
para todas as pessoas...”. 
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Leia o texto acima e responda as questões de 01 a 03. 
 

Questão 01 
 
No 1º parágrafo, o autor Leonardo P. Beguoci evidencia a relação existente entre consumidor/produto no 
sistema capitalista. Neste sentido, fale sobre o jogo textual entre o sentido de ver sem querer e querer ver e 
não poder, argumentando sobre aparência\essência nos outdoors e museus.  
 

Questão 02 
 
Escreva um parágrafo argumentativo sobre os aspectos semelhantes e divergentes entre as intervenções 
urbanas, as artes dos museus e os outdoors. 
 

Questão 03 
Elabore um parágrafo em que se estabeleça a relação com o enunciado “a cidade não é apenas um lugar para 
ser explorado, é um lugar para ser vivido”. 
 
Texto II

  
Revista Chico Bento Nº451

Questão 04 
 

Construa um parágrafo relacionando o enunciado de Leonardo Beguoci “um outdoor está na rua para vender 
um produto. Como são muitos, você vê mesmo quando não quer”, com a capacidade de provocação e 
irreverência do texto artístico de Maurício de Souza. 
 

TEXTO III 

 
 
 

QUESTÃO 05 
 

Observe o texto acima e analise o recurso do humor na linguagem verbal e não-verbal, comparando-o com a 
função das intervenções urbanas expressas no texto de Leonardo Beguoci. 
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