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MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 01 A 15 
 
01. As prefeituras das cidades A, B e C construíram uma ponte sobre o rio 

próximo a estas cidades. A ponte dista 10 km de A, 12 km de B e 18 km 
de C. O custo da construção, R$ 8.600.000,00, foi dividido em partes 
inversamente proporcionais às distâncias das cidades à ponte. Com a 
construção, a prefeitura da cidade A teve um gasto de: 

 
a) R$ 3.200.000,00 
b) R$ 3.600.000,00 
c) R$ 3.000.000,00 
d) R$ 3.800.000,00 
e) R$ 3.400.000,00 

 
 
02. Em determinado concurso, os candidatos fizeram uma prova contendo 25 

questões. Pelas normas do concurso, os candidatos não poderiam deixar 
questões em branco e, na correção da prova, seriam atribuídos 2)(+  a 
cada resposta certa e )( 1−  a cada resposta errada. A nota da prova seria 

a soma dos valores atribuídos às questões. Se um candidato obteve nota 
17, o número de questões que ele acertou foi: 

 
a) 13 
b) 11 
c) 12 
d) 10 
e) 14 

 
 
03. Duas empresas dispõem de ônibus com 60 lugares. Para uma excursão, a 

Águia Dourada cobra uma taxa fixa de R$ 400,00 mais R$ 25,00 por 
passageiro, enquanto a Cisne Branco cobra uma taxa fixa de R$ 250,00 
mais R$ 29,00 por passageiro. O número mínimo de excursionistas para 
que o contrato com a Águia Dourada fique mais barato que o contrato com 
a Cisne Branco é: 

 
a) 37 
b) 41 
c) 38 
d) 39 
e) 40 
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04. Uma das maneiras de se resolver a equação exponencial 322 =− −xx  

consiste em multiplicá-la, membro a membro, por x2 . Isto resulta em uma 
equação quadrática cujo discriminante é: 

 
a) 12 
b) 14 
c) 11 
d) 13 
e) 10 

 
 

05. Simplificando-se a expressão ��
�

�
��
�

�
−

−

+
xyyx

xyx 11
22

2
, onde x  e y  são 

números positivos e distintos, obtém-se: 
 

a) x/1  
b) y2  
c) xy  
d) y/1  
e) x2  

 
 
 
06. Éder e Vando, alunos de 7a série, brincam de modificar polinômios com 

uma Regra de Três Passos (R3P). No 1o passo, apagam o termo 
independente; no 2o passo, multiplicam cada monômio pelo seu grau; e, 
no 3o passo, subtraem 1 no grau de cada monômio. Pela aplicação da 
R3P ao polinômio )()()( 312 −+= xxxp  obtém-se o polinômio: 

 
a) 54 −x  
b) 32 +x  
c) 54 +x  
d) 34 +x  
e) 52 −x  
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07. A sorveteria Doce Sabor produz um tipo de sorvete ao custo de R$ 12,00 
o quilo. Cada quilo desse sorvete é vendido por um preço de tal forma 
que, mesmo dando um desconto de 10% para o freguês, o proprietário 
ainda obtém um lucro de 20% sobre o preço de custo. O preço de venda 
do quilo do sorvete é: 

 
a) R$ 18,00 
b) R$ 22,00 
c) R$ 16,00 
d) R$ 20,00 
e) R$ 14,00 

 
 

08. Sejam as matrizes ��
�

�
��
�

�
=

62
21

A  e ��
�

�
��
�

�

−
−

=
y

x
1

1
M , onde x  e y  são números 

reais e M é a matriz inversa de A. Então o produto yx  é: 

 
a) 3/2 
b) 2/3 
c) 1/2 
d) 3/4 
e) 1/4 

 
 
09. Considere as seguintes afirmativas: 
 

I. A expressão 010202 ,, ++ xx  é um quadrado perfeito. 

II. As retas de equações 12 += xy  e 250 += xy ,  são perpendiculares. 

III. Se 3002 ,=og�  e 4703 ,=og� , então 32118 ,=og� . 

IV. Dividir um número não-nulo por 0,025 equivale a multiplicá-lo por 40. 
 

Atribuindo V às afirmações verdadeiras e F às falsas, tem-se a seguinte 
seqüência de símbolos: 

 
a) V, F, V, V. 
b) F, V, V, F. 
c) V, F, F, V. 
d) V, V, F, V. 
e) F, V, F, F. 
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10. Há diversas maneiras de se calcular a dose infantil de um medicamento, 
sendo conhecida a do adulto. Entre outras, é conhecida a fórmula de 
Young, dada, em função da idade da criança (em anos), por: 

 

 adulto do dose  x  
12    criança da idade

criança da idade
    infantil dose

+
=  

 
Para André e seu irmão Paulo, cinco anos mais novo, são calculadas as 
doses infantis, para um dado medicamento, através desta fórmula. 
Sabendo-se que a dose para André é o dobro da dose para seu irmão, a 
idade de Paulo (em anos) é: 

 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 2 
e) 6 

 
 
11. A figura abaixo representa o gráfico de uma função f . 

 
 
 
 
 
 
 
 

O total de elementos x  tais que 2=))(( xff  é: 

 
a) 2 
b) 4 
c) 0 
d) 3 
e) 1 

 
 
 

 

2 

y 

x 
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12. O interior de uma jarra é um cilindro circular reto e contém V litros de 
água. Se fosse retirado 1 litro desta água, o raio, o diâmetro e a altura da 
água, nesta ordem, formariam uma progressão aritmética. Se, ao 
contrário, fosse adicionado 1 litro de água na jarra, essas grandezas, na 
mesma ordem, formariam uma progressão geométrica. O valor de V é: 

 
a) 6 
b) 4 
c) 9 
d) 7 
e) 5 
 
 

13. Na figura abaixo, que representa um triângulo retângulo isósceles ∆ ABC, 
os catetos medem 4. Os segmentos paralelos a BC  dividem AB  em 4 
partes iguais; e os segmentos que partem do vértice A fazem o mesmo 
com o cateto BC . 

 
 
 
 
 
 

A área do trapézio hachurado é: 
 

a) 9/8 
b) 5/8 
c) 3/8 
d) 7/8 
e) 1/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

C 
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14. Considere }||2{A 2/Z xxx == ∈ e },C,C/Z{ 266B =∈= pp , onde

pn,C indica o número de combinações simples de n elementos tomados

p a p . O total de subconjuntos de BA ∪ que contêm três elementos é:

a) 4
b) 7
c) 6
d) 3
e) 5

15. O número complexo i ( 12 −=i ) é uma das raízes do polinômio de

coeficientes inteiros 12 23 −++= bxaxxxp )( . A única raiz real deste

polinômio é:

a) 1/3
b) 1/4
c) 1/5
d) 1/6
e) 1/2
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QUÍMICA – QUESTÕES DE 16 A 30

16. A água para abastecimento público é submetida a alguns tratamentos
antes de ser distribuída. Nas estações de tratamento, a água recebe
coagulantes como Fe2(SO4)3 e Al2(SO4)3, que têm a função de aumentar a
velocidade de decantação das partículas coloidais. Para ajustar o pH
utiliza-se, quando necessário, CaO, que ao reagir com a água transforma-
se em Ca(OH)2. Outros reagentes, como Cl2 ou Ca(OCl)2, são adicionados
como bactericidas.
Os nomes das substâncias cujas fórmulas aparecem no texto são,
respectivamente:

a) sulfato férrico, sulfato de alumínio, óxido de cálcio, hidróxido de cálcio,
cloro e hipoclorito de cálcio.

b) sulfato ferroso, sulfato de alumínio, óxido de cálcio, hidróxido de cálcio,
cloro e cloreto de cálcio.

c) sulfeto férrico, sulfeto de alumínio, hidróxido de cálcio, óxido de cálcio,
cloro e clorato de cálcio.

d) sulfito férrico, sulfito de alumínio, hidróxido de cálcio, óxido de cálcio,
cloro e clorato de cálcio.

e) sulfato férrico, sulfato de alumínio, óxido de cálcio, hidróxido de cálcio,
cloro e clorato de cálcio.

17. A amônia é um importante insumo da indústria de fertilizantes. O processo
industrial de síntese desse composto, conhecido como Haber-Bosh,
baseia-se na reação entre o nitrogênio e o hidrogênio gasosos, como
representado pela equação:

N2(g) + 3 H2(g) 2 NH3(g) ∆H = -93 kJ mol-1

Sabendo que, industrialmente, esta síntese é realizada na presença de
catalisadores e com temperatura e pressão elevadas, assinale a
afirmativa INCORRETA relacionada com a síntese da amônia.

a) O uso de catalisadores não altera o rendimento da reação.
b) O aumento da temperatura altera a constante de equilíbrio.
c) O aumento da temperatura e o uso de catalisadores aumentam a

velocidade da reação.
d) O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido de formação da

amônia.
e) O aumento da pressão diminui o rendimento da reação.
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18. A energia liberada pela queima do etanol pode ser usada tanto em
motores de combustão interna, como no cozimento de alimentos. Esta
reação de combustão está representada pela equação não balanceada
abaixo:

CH3 CH2OH (l) + O2 (g) � CO2 (g) + H2O (g)

A soma dos coeficientes mínimos inteiros que balanceiam
CORRETAMENTE a equação acima é:

a) 8
b) 18
c) 4
d) 9
e) 16

19. Muitos insetos se comunicam por meio de compostos denominados
feromônios. A muscalura, por exemplo, é um feromônio sexual produzido
pelas fêmeas da mosca doméstica, para atrair os machos com vistas ao
acasalamento. Esse composto, cuja fórmula estrutural é apresentada
abaixo, é sintetizado em laboratório e utilizado em iscas contendo veneno
para atrair e matar moscas em ambientes domésticos.

Com relação à muscalura é INCORRETO afirmar que:

a) quando submetida à ozonólise pode ser convertida em nonanal e
tetradecanal.

b) quando submetida à hidrogenação catalítica é transformada em um
alcano.

c) o isômero apresentado é o cis.
d) sua fórmula molecular é C23H46.
e) quando tratada com água, na presença de ácido, é transformada em

um epóxido.
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20. Na indústria petroquímica um dos poluentes produzidos é o SO2. Para
reter este poluente são utilizados filtros contendo carbonato de cálcio
(CaCO3), que reage com o SO2 conforme representado pela equação
abaixo:

SO2(g) + CaCO3(s) � CaSO3(s) + CO2(g)

Considerando que o volume molar do SO2(g) nas condições normais de
temperatura e pressão (CNTP) é 22,7 litros, a massa aproximada de
CaCO3, em gramas, necessária para reagir com 2,27 litros de SO2(g)

nessas mesmas condições é:

a) 10,0
b) 5,0
c) 20,0
d) 1,0
e) 100,0

21. O iodeto de potássio reage com nitrato de chumbo segundo a equação
abaixo:

Pb(NO3)2(aq) + 2KI(aq) � PbI2(s) + 2KNO3(aq)

Sabendo que em um recipiente foram colocados para reagir, em solução
aquosa, 5 mols de nitrato de chumbo e 2,0 kg de iodeto de potássio,
assinale a afirmativa INCORRETA:

a) Cada 5,0 mols de Pb(NO3)2 reagem com 1.660 g de KI.
b) Cada 5,0 mols de Pb(NO3)2 produzem 2.305 g de PbI2.
c) Serão formados 1 mol de PbI2 e 2 mols de KNO3.
d) Completada a reação, sobrarão 340 g de KI.
e) Cada 5,0 mols de Pb(NO3)2 formarão 5,0 mols de PbI2 e 10 mols de

KNO3.
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22. Considere as afirmativas abaixo sobre o átomo de Ba e seu íon Ba2+ e
assinale a INCORRETA.

a) O Ba é um metal alcalino terroso.
b) O íon Ba2+ tem 56 prótons e 56 elétrons.
c) O íon Ba2+ tem raio iônico maior que o íon Sr2+.
d) A formação do íon Ba2+ se deve à perda de 2 elétrons pelo átomo de

Ba.
e) O raio iônico do íon Ba2+ é menor que o raio atômico do Ba.

23. A última etapa do tratamento de esgotos consiste na remoção parcial de
produtos químicos, especialmente sais. Para a remoção desses, células
elétricas carregadas e
membranas permeáveis a
pequenos íons são colocadas
ao longo do fluxo de água,
como representado na figura
ao lado. Quando o fluxo de
água é submetido a um
campo elétrico adequado, os
íons são desviados para a
direita ou para a esquerda
passando pelas membranas.
Sabendo que a água que
passa por esse sistema e sai
no centro do tubo tem uma
menor concentração de sais e
que a água que flui pelo lado
interno da membrana é mais
rica em sais, assinale a
afirmativa INCORRETA:

a) Os íons de carga positiva migrarão para o pólo negativo.
b) Os íons de carga negativa migrarão para o pólo positivo.
c) O pólo negativo é o catodo.
d) O pólo positivo é o anodo.
e) No catodo pode ocorrer oxidação dos íons.



PROCESSO SELETIVO/2005 1O DIA GABARITO 1 11

24. A solubilização do oxigênio em água pode ser representada pela equação
mostrada a seguir, cuja constante de equilíbrio a 25 °C é 1,3 x 10-3 mol L-1

atm- 1.

O2(g) O2(aq)

Considerando que a pressão parcial do oxigênio no ar seco é igual a 0,20
atm, a concentração do oxigênio dissolvido na água, expressa em mol L-1,
é:

a) 1,5 x 102

b) 6,5 x 10-3

c) 2,6 x 10-4

d) 2,6
e) 6,5

25. Ao emitir uma partícula alfa (α), o isótopo radioativo de um elemento
transforma-se em outro elemento com número atômico e número de
massa menores, conforme ilustrado pela equação a seguir:

U238
92 � partícula alfa + Th234

90

A emissão de uma partícula beta (β) por um isótopo radioativo de um
elemento transforma-o em outro elemento de mesmo número de massa e
número atômico uma unidade maior, conforme ilustrado pela equação a
seguir:

Pa234
91 � partícula beta + U234

92

Com base nas informações dadas acima, assinale a alternativa
CORRETA relacionada às características das partículas α e β:

a) A partícula α tem 2 prótons e 2 nêutrons.
b) A partícula α tem 2 prótons e 4 nêutrons.
c) A partícula β tem carga negativa e massa comparável à do próton.
d) A emissão da partícula β é resultado da transformação de um próton

em um nêutron.
e) A partícula β, por ter massa maior que a partícula α, tem maior poder

de penetração.
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26. Um dos parâmetros utilizados para avaliar a qualidade da gasolina é o
índice de octano. Esse índice é estabelecido com base em uma escala
arbitrária em que ao composto (I) é atribuído o valor 0 (zero) e ao
composto (II) o valor 100 (cem).

Os nomes sistemáticos dos compostos (I) e (II) são, respectivamente:

a) 1-metil-4-etilbutano e 1,1,3,3-tetrametilbutano.
b) heptano e 2,2,4-trimetilpentano.
c) 1-etil-4-metilbutano e 2,2,4,4-tetrametilbutano.
d) heptano e 2,4,4-trimetilpentano.
e) 4-etil-1-metilbutano e 1,1,3,3-tetrametilbutano.

27. A poliacrilonitrila é um polímero conhecido simplesmente por “acrílico”. Ela
pode ser transformada em fibras que entram na constituição de diversos
tecidos, sendo inclusive misturada à lã. Parte da fórmula estrutural desse
polímero é representada abaixo:

CH2 CH CH2

CN

CH

CN

CH2 CH

CN

A partir da fórmula acima, assinale a alternativa que contém o monômero
utilizado no preparo da poliacrilonitrila.

a) CH2=CHCNCH2=CHCNCH2=CHCN
b) CH3CH2CN
c) CH2=CHCN
d) CH3=CHC=N
e) CH3CN

CH3

CH CH2 CH2 C

H

H

H

CH2CH3

CH3

C

CH3

H CH2 C

CH3

CH3

CH3

(I) (II)
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28. A lactose, cuja fórmula estrutural é apresentada abaixo, é um açúcar
presente no leite e quando ingerida é hidrolisada pela enzima denominada
lactase. Estima-se que aproximadamente 70% da população adulta do
mundo apresentam alguma deficiência de lactase. Sem a lactase, a
lactose não é hidrolisada, passando diretamente para o intestino. Nessa
região ela é fermentada produzindo gases e ácido lático, o qual é irritante
para a mucosa intestinal, levando à diarréia.

O

H

H

OH
H

HO

HO

H

CH2OH

O
O

OH

H

H

OH
H

HO

H CH2OH

Com relação à fórmula estrutural da lactose, apresentada acima, é
INCORRETO afirmar que:

a) todos os carbonos apresentam hibridação sp3.
b) apresenta 10 carbonos assimétricos.
c) possui fórmula molecular C12H22O11.
d) apresenta as funções álcool e anidrido.
e) é um composto oticamente ativo.

29. Soluções fisiológicas são soluções aquosas de NaCl a 0,9 % (m/v) e são
usadas na limpeza de lentes de contato, nebulização, limpeza de
escoriações, etc. As concentrações aproximadas dessas soluções,
expressas em mol/L e mg/L, são, respectivamente:

a) 1,5 x 10 –2 e 9,0 x 102

b) 1,5 x 10 –2 e 9,0 x 103

c) 1,5 x 10 –1 e 9,0 x 104

d) 1,5 x 10 –1 e 9,0 x 103

e) 1,5 x 10 –1 e 9,0 x 102



14 GABARITO 1 1O DIA PROCESSO SELETIVO/2005

30. Algumas propriedades físicas dos compostos I, II, III, IV e V são
apresentadas na tabela abaixo. Esses compostos são octano, propan-2-
ol, triclorometano, hexano e propanona, não necessariamente nessa
ordem.

Composto Temperatura
de ebulição/ °C

Densidade/
g cm-3

Solubilidade
em água

I 68,3 0,660 imiscível
II 82,5 0,789 miscível
III 125,7 0,703 imiscível
IV 56,0 0,790 miscível
V 61,0 1,490 imiscível

Considerando as propriedades apresentadas na tabela acima, os
compostos I, II, III, IV e V são respectivamente:

a) propan-2-ol, hexano, octano, triclorometano e propanona.
b) hexano, propan-2-ol, octano, propanona e triclorometano.
c) hexano, propan-2-ol, propanona, octano e triclorometano.
d) octano, propan-2-ol, hexano, propanona e triclorometano.
e) hexano, propan-2-ol, triclorometano, propanona e octano.
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AS QUESTÕES DE 31 A 40 REFEREM-SE A LÍNGUA ESTRANGEIRA

VOCÊ DEVERÁ OPTAR POR UM DOS IDIOMAS

(INGLÊS – PÁG. 15 OU FRANCÊS – PÁG. 20)

LÍNGUA INGLESA – QUESTÕES DE 31 A 40

The Yanomami of Brazil’s Amazon

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

No navigable rivers cross the mountainous rain-forest region of
Brazil and Venezuela that the Yanomami call home. They lived in
isolation from the rest of the world for, some claim, at least five thousand
years. Discovered in the early 1950s, the Yanomami were left alone for
much of the next three decades. But between 1973 and 1976, Brazilians
built a road, the Perimetral Norte, passing along the southern boundary of
the Indians’ territory. The Perimetral brought the first, but short, invasion
of gold miners.

A more significant gold rush began in 1987. Thousands of armed
miners came to the Amazon. Since then, at least two thousand
Yanomami have been massacred or have died of epidemics of measles,
tuberculosis, and hepatitis. That’s around 10 percent of their total
population.

Although the Yanomami have a reputation for fierceness, in my
journeys among them, I could scarcely have found a friendlier people.
Those whom I met were good-natured and welcoming. The men hunted
or worked in their gardens. Women, each usually accompanied by a child,
hunted frogs, freshwater crabs, and gathered wild fruits and mushrooms. I
never stopped marveling at the amazing agility with which the Yanomami
climbed trees to get fruits or honey. In two and a half hours, on average,
they easily supplied all their daily needs.

Thus, relatively little work provided the Yanomami with a
balanced diet. Both men and women spent most of their time socializing
in their hammocks, next to their family fires. They cooked, made arrows,
wove baskets, and painted each other. Never were they alone. Never did
they miss support from their families or clans. Their society and manners
were well-regulated.

Yanomami children, at the age of three could join the other kids to
play in the central yard. All of their games copied their parents’ activities.
The girls liked to decorate each other with urucu (a vegetable paint) and
to bake small flatbreads, made of manioc, on the fire. They spent time
helping their mothers. Boys used their bows and arrows almost

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

constantly, and though they would not eat the lizards and small snakes
they killed, they cooked their catch with care. Inevitably, they also played
war.

I was surprised to find in the Amazon a people so similar to those
I deal with every day at home. Despite their seclusion, the Yanomami
tribe included all the roles typical of a modern society. There was the
leader, the lawyer, the politician, the clown, the salesman, the story teller,
and even, in spirit, the paper shuffler.

The Yanomami’s acute sense of humor and understanding of the
comical was another source of wonder for me, as well as a proof of their
great intelligence. They were such good company that they made me
laugh often. In turn, my laugh, which is much lower pitched than their
own, proved to be a great source of amusement and delight for the
people. At night, when we all rested in our hammocks, the hundred or so
Yanomami echoed every one of my outbursts, even though they had no
idea what I was laughing about – which made me laugh again.

(Source: Adapted from: Englebert, V. A Once Hidden People: The Yanomami of
Brazil’s Amazon. In The World & I: The magazine for lifelong learners. Maio 2004,
p. 186-195.)



31. What is the main idea of this text? Choose the BEST alternative:

a) The Amazon rainforest.
b) The Yanomami culture.
c) The Amazon Indians.
d) The Yanomami games.
e) The Yanomami food habits.

32. According to the text, the Yanomami first contact with other people
happened:

a) in the seventies.
b) in the eighties.
c) in the sixties.
d) in the nineties.
e) in the fifties.

33. According to the text, it would be INCORRECT to say that the Yanomami
are:

a) nice.
b) friendly.
c) fierce.
d) sociable.
e) agile.

34. According to the text, it is CORRECT to say that the Yanomami:

a) did not spend much time together.
b) spent half of the day getting their food.
c) did not have a good sense of humor.
d) spent most of their time with their families.
e) do not have similarity to us.

35. Read the following statements and decide if they are true (T) or false (F)
according to the text:

( ) The Yanomami are different from modern society in all aspects.
( ) Many Yanomami have died of contagious diseases.
( ) The Yanomami lived in isolation for less than five thousand years.

The CORRECT sequence is:

a) F, T, F.
b) F, F, T.
c) T, F, T.
d) T, T, T.
e) T, T, F.
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36. The only word which does NOT express an idea of contrast is:

a) although (line 14).
b) even though (line 47).
c) but (line 7).
d) despite (line 37).
e) thus (line 22).

37. Choose the alternative in which BOTH verbal forms are examples of the
passive voice:

a) were left alone (line 4) / have died (lines 11).
b) were left alone (line 4) / have been massacred (line 11).
c) could have found (line 15) / have been massacred (line 11).
d) could have found (line 15) / have died (line 11).
e) could have found (line 15) / were left alone (line 4).

38. Match the words in column 1 to their referents in column 2:

1. those (line 16) ( ) girls.
2. their (line 29) ( ) boys.
3. they (line 31) ( ) Yanomami.
4. they (line 33) ( ) children.

The CORRECT sequence is:

a) 4, 2, 1, 3.
b) 3, 1, 4, 2.
c) 4, 3, 1, 2.
d) 3, 4, 1, 2.
e) 3, 1, 2, 4.
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39. Which of the following words functions as an ADJECTIVE in the text?

a) spent (line 31).
b) supplied (line 21).
c) balanced (line 23).
d) cooked (line 34).
e) made (line 24).

40. Choose the alternative in which BOTH words are examples of the
comparative form:

a) lower (line 44) / friendlier (line 15).
b) good-natured (line 16) / miners (line 10).
c) well-regulated (line 27) / friendlier (line 15).
d) lower (line 44) / miners (line 10).
e) well-regulated (line 27) / miners (line 10).
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GEOGRAFIA – QUESTÕES DE 41 A 50

41. Em 2003, o governo brasileiro propôs mudanças no sistema da
Previdência Social que culminaram numa ampliação do tempo de
contribuição do trabalhador brasileiro para a Previdência Social.

Assinale a mudança na dinâmica populacional brasileira que foi utilizada
como argumento pelo governo para justificar o aumento do tempo de
contribuição do trabalhador.

a) Crescimento da população jovem.
b) Crescimento da população infantil.
c) Aumento na expectativa de vida.
d) Queda das taxas de fecundidade.
e) Diminuição da taxa de crescimento vegetativo.

42. É comum ouvirmos os apresentadores de jornais e programas esportivos
anunciarem: “O jogo começa às 21 h, horário de Brasília”.

Assinale a afirmativa que justifica CORRETAMENTE o uso da expressão
“horário de Brasília”.

a) O território brasileiro possui quatro fusos horários, sendo necessário
informar que o horário de início da programação é o do fuso horário de
Brasília, que é o oficial do país.

b) A cidade de Brasília é a capital federal, portanto toda e qualquer
atividade televisiva e radiofônica deve seguir o seu horário.

c) O fuso horário brasileiro é diferente do fuso dos demais países, sendo
necessário informar que o horário de início da programação é o de
Brasília.

d) As sedes da maioria das emissoras de televisão do Brasil se localizam
em regiões cujo fuso horário é o mesmo de Brasília.

e) A região Centro-Oeste, onde está localizada Brasília, concentra a maior
parte da população do país, portanto as programações dos canais de
televisão devem seguir o seu fuso horário.
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43. Em maio de 2004, a União Européia incluiu dez novos países, sendo que
a maioria pertencia ao antigo bloco socialista. Tal medida sepultou de vez
a Cortina de Ferro e a Guerra Fria. Entretanto, segundo os críticos, esta
mudança não é motivo de comemoração devido aos problemas que ela
pode trazer.

Das afirmativas abaixo, aquela que NÃO pode ser considerada um
problema para a nova União Européia é:

a) Os países do Leste Europeu podem se tornar pólos de atração para
migrantes vindos de regiões mais pobres da Europa.

b) Os hábitos de consumo deixados pela economia planificada podem
dificultar a integração dos novos membros.

c) A entrada de países do Leste Europeu na União pode ampliar as
disparidades regionais.

d) A existência de medidas restritivas à entrada de trabalhadores dos
novos países pode transformá-los em cidadãos de segunda categoria.

e) A inclusão dos novos países membros cria o maior mercado do mundo
e põe fim à chamada “Cortina de Ferro”.
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44. O texto abaixo descreve uma situação representativa dos problemas
socioambientais que ocorrem em várias cidades brasileiras.

Muitos estragos e danos materiais, felizmente sem acidentes fatais, foram
registrados em diversos pontos de Viçosa (MG), nesta semana, em
conseqüência das chuvas persistentes que caíram durante toda a noite da
última quarta-feira e manhã do dia seguinte. Felizmente não houve
acidentes fatais, como em janeiro de 1986 (4 mortos) e de 2001 (3
mortos) e 100 pessoas ficaram desalojadas e 40 famílias desabrigadas.
[...] Como ocorre anualmente a fragilidade (ou falta) da infra-estrutura de
urbanização ficou mais uma vez exposta [...] um muro de arrimo cedeu,
derrubando os fundos de uma casa. [...] no centro, uma casa está com
seu alicerce exposto devido à queda de um barranco. [...] uma casa, a
exemplo do ano passado foi inundada [...].

(CHUVAS fortes: rios sobem, morros descem. Folha da Mata, Viçosa (MG), p.5,
24 jan. 2004.)

Entre os motivos responsáveis pelos problemas socioambientais urbanos,
assinale aquele a que se refere o texto acima:

a) Ocupação irregular de áreas de risco, tais como encostas íngremes e
margens de cursos d’água.

b) Asfaltamento das ruas, que expõe o solo à erosão, provocando o
deslizamento de encostas.

c) Previsão meteorológica deficiente, que não consegue prever a grande
quantidade de chuva.

d) Especulação imobiliária, que expulsa a população carente para áreas
de risco.

e) Falta de conscientização ambiental da população que ocupa as
margens dos cursos d’água.
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45. No esquema abaixo, aparecem lacunas a serem preenchidas em 1, 2, 3 e
4.

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE essas lacunas:

a) 1- Externos, 2- Internos, 3- Vulcanismo, 4- Intemperismo.
b) 1- Internos, 2- Intemperismo, 3- Externos, 4- Vulcanismo.
c) 1-Terremotos, 2- Erosão, 3- Vulcanismo, 4- Tectonismo.
d) 1- Internos, 2- Externos, 3- Vulcanismo, 4- Intemperismo.
e) 1- Externos, 2- Internos, 3- Intemperismo, 4- Vulcanismo.

Formas de Relevo

Processos

2 ...............

Terremotos
4 .......................

1 ...................

Erosão
3 ......................
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46. Considerando que o petróleo é uma fonte de energia estratégica para o
crescimento e desenvolvimento dos países, o Brasil vem adotando
políticas e ações no sentido de tornar-se auto-suficiente na produção
deste recurso. A tabela abaixo apresenta alguns números resultantes
destas políticas e ações:

Reservas, produção e dependência de petróleo – Brasil – 1993 – 2002
1993 2002

Reservas Totais de Petróleo (milhões de barris)
Em Terra
No Mar

992,1
6.045,1

1.370,5
11.713,3

Produção de petróleo (mil barris/dia) 665 1.499
Dependência externa de petróleo e derivados (%) 48,6 9,4

Reservas por estados (milhões de barris)
Rio de Janeiro 5.594,3 10.560,5
Rio Grande do Norte 441,5 466,6
Bahia 418,8 360
Espírito Santo 22,4 1097,6

(Fonte: ANUÁRIO ESTATÍSTICO. Disponível em: <www.anp.gov.br>. Acessado
em: 07 jul. 2004. Adaptado.)

Com base na análise da tabela e do texto, assinale a afirmativa
CORRETA:

a) O Brasil possui uma das maiores reservas de petróleo do Ocidente, o
que lhe garante uma posição de destaque no cenário mundial.

b) A redução da dependência externa de petróleo e derivados deve-se à
quebra do monopólio de extração e refino da Petrobras.

c) As reservas de petróleo no Brasil estão concentradas em terra, sendo
estas cerca de dez vezes maiores do que as localizadas no mar.

d) O estado com maior crescimento nas reservas foi o Espírito Santo,
devido às descobertas de novas jazidas na plataforma continental.

e) O crescimento na produção de petróleo é pouco relevante, mantendo a
necessidade de grande importação deste recurso.
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47. Analise o mapa abaixo, que mostra o consumo de clorofluorcarbono
(CFC), gás utilizado em alguns aparelhos e produtos com spray,
prejudicial à camada de ozônio.

(CARVALHO, M. B. de; SANTOS, D.; PEREIRA, D. A. C. Geografia Ciência do
Espaço: espaços mundiais. São Paulo: Atual, 1998. Adaptado.)

Com base na análise do mapa, assinale a alternativa CORRETA:

a) As regiões com menor consumo apresentam elevado nível
socioeconômico.

b) O consumo está concentrado nas áreas de maior desenvolvimento
econômico.

c) As regiões com maior consumo não investem em tecnologias que
reduzam a emissão do gás.

d) Os países do continente africano são os principais consumidores deste
gás.

e) O baixo consumo do gás no Brasil está relacionado ao impedimento
legal de sua emissão.
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48. Observe as figuras abaixo, que representam o uso do espaço de uma
cidade em dois momentos distintos:

(SOUZA, Marcelo José Lopes. O território: sobre espaço e poder, autonomia e
desenvolvimento. In: CASTRO, I. E. de; CORRÊA, R. L.; GOMES, P. C. da C.
(Org.). Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.)

O uso e a apropriação de determinados espaços pelos agentes sociais
definem fronteiras que são determinadas por relações de poder. Tal
processo estabelece uma ordem espacial, em que um grupo exerce poder
sobre o espaço.

Assinale o conceito geográfico que está relacionado às práticas espaciais
expressas nas figuras acima:

a) Região.
b) Paisagem.
c) Lugar.
d) Território.
e) Ambiente.
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49. Observe a tira abaixo:

O menino maluquinho

(O Globo, Rio de Janeiro, 05 maio 2004.)

A tira revela uma grande transformação que vem ocorrendo na sociedade
contemporânea. Essa transformação tem como eixo central o uso da
informática, e vem sendo denominada por alguns autores como terceira
revolução industrial.

Com relação às características da terceira revolução industrial, assinale a
afirmativa INCORRETA:

a) Ocorreu a intensificação do uso de microprocessadores em máquinas e
equipamentos, tornando-os mais potentes, flexíveis e poupadores de
mão-de-obra.

b) Os processos produtivos passaram a privilegiar a pesquisa e a
informação no desenvolvimento de novos produtos, tornando-os cada
vez mais sofisticados.

c) A utilização de modernas tecnologias de informação promoveu o
aumento da produtividade econômica e, conseqüentemente, uma
melhor distribuição da renda nos países pobres.

d) Surgiram espaços produtivos especializados na produção de alta
tecnologia, chamados de tecnopolos, como é o caso do Vale do Silício
nos E.U.A.

e) Ocorreu a descentralização espacial da produção, distanciando a
fábrica da unidade de pesquisa e desenvolvimento (P&D) dos produtos,
modificando a Divisão Internacional do Trabalho.
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50. Leia o texto abaixo:

[...] Vistos durante a Revolução Cultural (1966-76) como o símbolo do
colonialismo britânico e desperdício da escassa terra agricultável da
China, os campos de golfe se espalharam rapidamente após 1984, data
da abertura do primeiro clube depois da revolução de 1949.
A China tem hoje 176 campos de golfe [...]. A rápida proliferação dos
campos levou o governo a suspender a construção de novos clubes, com
o objetivo de preservar terra para a agricultura e poupar água. Os clubes
atuais ocupam 37.000 hectares e há dezenas de outros em construção.
[...]
Até pouco tempo, os chineses eram minoria nos campos locais, mas a
relação hoje se inverteu. A Associação de Jogadores de Golf da China
estima em 24 mil o número de chineses entre os praticantes, 58% do total
de jogadores no país.

(TREVISAN, Cláudia. China teme “latinização” da sociedade. Folha de S. Paulo,
9 maio 2004. Mundo, p. 21.)

O texto acima se refere às contradições do processo de modernização em
curso na China. Entretanto, esse processo vem sendo elogiado por
especialistas em mercado como exemplo de modernização bem sucedida,
devido às elevadas taxas de crescimento econômico sustentado por um
longo período.

Das alternativas abaixo, assinale aquela que NÃO apresenta contradições
sociais, resultantes do processo de modernização acelerada da China:

a) Apresenta um crescimento econômico de cerca de 7% ao ano, porém
800 milhões de chineses vivem com menos de dois dólares por dia.

b) O crescimento dos últimos anos está relacionado à abertura econômica
e sua posterior aceitação na Organização Mundial de Comércio.

c) É hoje um dos principais mercados de produtos de luxo do mundo,
embora grande parte de sua população resida no campo.

d) O PIB per capita ultrapassou os 1.000 dólares, embora o salário médio
seja de 134 dólares.

e) A sua economia atingiu 1,41 trilhão de dólares, no entanto ocupa o 104o

lugar na classificação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da
ONU.
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HISTÓRIA – QUESTÕES DE 51 A 60

51. O uso da denominação América Latina é problemático, devido à grande
diversidade econômica e social entre os países que se originaram da
colonização ibérica e francesa. Todavia, há uma relativa unidade entre
eles, que pode ser percebida na identidade dos problemas e das
situações que enfrentam desde sua emancipação política.

Sobre a unidade entre os países latino-americanos, é CORRETO afirmar
que:

a) as intensas relações culturais com os Estados Unidos contribuíram para
a implantação de regimes democráticos pelos países latino-americanos,
durante o século XIX.

b) a importação de bens manufaturados e a produção e exportação de
matérias-primas promoveram uma situação de dependência
econômica.

c) a manutenção da forma monárquica de governo, apesar da divisão em
várias unidades políticas, garantiu o prolongamento do status quo
colonial até o século XX.

d) a emancipação política foi acompanhada da abolição da escravatura,
promovendo a integração dos afro-americanos ao processo produtivo
através da concessão de terras.

e) a instauração de uma política de boa vizinhança, no período pós-
emancipação, contribuiu para a manutenção dos vínculos estabelecidos
ao longo da colonização.
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52. Em 1807, o naturalista prussiano Alexander Von Humboldt afirmou que,
na Espanha, o fato de não se possuir ascendentes judeus ou árabes
constituía uma espécie de título de nobreza, enquanto na América a cor
da pele (mais ou menos branca) indicava a posição social do indivíduo.
Essas práticas discriminatórias têm longínquas raízes históricas, que
remetem à reconquista da Península Ibérica e à colonização da América.

A partir dessas informações, leia atentamente os itens abaixo.

I. Na reconquista da Península Ibérica, processo que antecedeu à
expansão ultramarina, os cristãos promoveram a expulsão ou
subordinação de grupos étnicos mouros e judeus.

II. As ações dos tribunais da Inquisição tinham por objetivo deter o
avanço do protestantismo, mas estimularam também as
discriminações contra os não-cristãos.

III. O envolvimento de judeus e muçulmanos na conquista e colonização
do Novo Mundo eliminou as práticas discriminatórias contra estes
povos no continente europeu.

IV. A colonização da América não criou barreiras à ascensão social dos
não-espanhóis, o que fica evidenciado pela forte mestiçagem desde o
início da conquista do continente.

V. A preponderância do fator religioso na reconquista da Península
Ibérica promoveu uma maior homogeneização da população do que
na América portuguesa e espanhola.

Estão CORRETOS apenas os itens:

a) II, III e IV.
b) I, IV e V.
c) I, III e IV.
d) II, III e V.
e) I, II e V.
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53. O Império Bizantino se originou do Império Romano do Oriente, reunindo
diferentes povos: gregos, egípcios, eslavos, semitas e asiáticos. Em razão
disso, foi preciso criar um eficiente sistema político e administrativo para
dar força e coesão àquele mosaico de povos e culturas.

Sobre o Império Bizantino é INCORRETO afirmar que:

a) a religião fornecia a fundamentação do poder imperial, mas absorvia
grande parte dos recursos econômicos, originando várias crises.

b) a intolerância religiosa não deixava espaço de autonomia para que os
indivíduos escolhessem seus próprios caminhos para a salvação.

c) a estrutura eclesiástica era extensa e muito influente, provocando
intensa espiritualidade popular e várias controvérsias teológicas.

d) a fusão entre poder temporal e poder espiritual permitia que o
Imperador indicasse laicos para postos na hierarquia eclesiástica.

e) a importância política do Imperador impediu que o Patriarcado se
desenvolvesse independentemente, tal como o Papado do Ocidente.
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54. Nos últimos anos, têm sido propostas no Brasil algumas políticas
reparadoras das desigualdades provocadas pela escravidão. Isso não
significa que os africanos e afro-descendentes foram passivos diante da
violência que lhes foi imposta desde a sua chegada à América.

Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, fazendo a
associação CORRETA entre pessoas e processos relacionados à luta dos
afro-descendentes contra a escravidão no Brasil.

1. Revolta dos Malês ( ) Ajuntamento de escravos fugidos, aos
quais se associavam, muitas vezes,
foragidos da justiça, índios e desertores,
que produziam para o seu sustento e
até para a comercialização, ou
realizavam saques em fazendas,
estradas e vilas próximas.

2. Luís Gama ( ) Filho de uma africana livre e de um
membro da elite baiana, que o vendeu
como escravo; mais tarde, obteve a
alforria e formou-se em Direito,
participando da campanha abolicionista.

3. Mocambo ( ) Ocorrida na Bahia, em 1798, é
considerada um dos primeiros
movimentos de caráter social no Brasil,
devido à participação de escravos,
libertos e brancos pobres.

4. Conjuração Baiana ( ) Filho de africanos forros, participou da
Guerra do Paraguai e do movimento
abolicionista, sendo reverenciado pelos
escravos e libertos como descendente
de um soberano do Império Oyo.

5. Dom Oba ( ) Ocorrida na cidade de Salvador, em
1835, de grande repercussão no país e
no exterior, foi liderada por africanos
muçulmanos, que lutavam contra as
desigualdades étnico-raciais e sociais.

A seqüência CORRETA é:

a) 4, 2, 1, 5, 3.
b) 1, 5, 4, 2, 3.
c) 3, 2, 4, 5, 1.
d) 3, 5, 4, 2, 1.
e) 1, 2, 3, 5, 4.
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55. Leia o texto abaixo:

Estaríamos, brasileiros, ameaçando o regime se nos mostrássemos
surdos aos reclamos que, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, levantam o
seu grande clamor pelas reformas de base e estrutura, sobretudo pela
reforma agrária, que será o complemento da abolição do cativeiro de
dezenas de milhões de brasileiros, que vegetam no interior, em
revoltantes condições de miséria.

(Discurso do Presidente João Goulart, Comício da Central do Brasil, 13 de março
de 1964. In: SILVA, Hélio. 1964: Golpe ou Contragolpe? Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1975. p. 457.)

Com base no texto acima e nos seus conhecimentos sobre os fatores que
contribuíram para o Golpe Militar de 31 de março de 1964, assinale a
afirmativa INCORRETA.

a) O Golpe Militar tinha como causa fundamental as profundas
transformações que se haviam operado na economia e na sociedade
brasileiras, conhecidas como “milagre brasileiro”, alterando as relações
de forças entre os grupos sociais.

b) O governo João Goulart aproximou-se de forças populares e
nacionalistas, como a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT),
as Ligas Camponesas e o Movimento Estudantil, mas tinha uma base
de sustentação parlamentar muito frágil.

c) Militares e grupos civis de direita já haviam ameaçado a legalidade
democrática em três tentativas anteriores de golpe: nos eventos que
levaram ao suicídio de Vargas, na tentativa de impedimento da posse
de Juscelino Kubitschek e na crise da renúncia de Jânio Quadros.

d) O programa nacionalista de João Goulart, com a regulamentação das
remessas de lucros das empresas estrangeiras e as “reformas de
base”, especialmente a reforma agrária, trazia descontentamento aos
setores conservadores do empresariado e das elites agrárias.

e) A conjuntura da Guerra Fria, especialmente o momento seguinte à
Revolução Cubana e à crise dos mísseis de 1962, intensificou a
hostilidade dos Estados Unidos a governos nacionalistas e populistas
na América Latina.
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56. As últimas décadas do Império brasileiro assistiram ao aparecimento e à
expansão de dois movimentos políticos e sociais importantes: a
propaganda republicana e o movimento abolicionista.

Com relação a estes dois movimentos é CORRETO afirmar que:

a) o Partido Republicano Mineiro foi o mais ativo e organizado da
campanha pela República, e por isso foi capaz de manter sua
hegemonia durante a República Velha.

b) a principal razão para a expansão do movimento republicano foi a
implantação do federalismo pelo Imperador D. Pedro I, na década de
1870.

c) o movimento abolicionista era bastante homogêneo em sua
composição, e a maior parte de suas lideranças era constituída por ex-
escravos.

d) a maior parte dos republicanos paulistas era contrária à abolição,
embora alguns membros do movimento republicano fossem também
abolicionistas.

e) a propaganda republicana contou com a participação de importantes
membros da elite imperial, como Joaquim Nabuco e Deodoro da
Fonseca.

57. Observe a figura abaixo:

A Leiteira (c.1658-1660), de Johannes Veermer, é uma das obras-primas
da pintura holandesa do século XVII, que gradativamente define um estilo
próprio, representando com austero realismo cenas familiares, paisagens
urbanas, situações da vida cotidiana e retratos de pessoas comuns. A
vida urbana e comercial é o cenário dessa nova forma de representação
do mundo, que caracteriza a cristalização de uma cultura burguesa.

Das características abaixo, assinale aquela que NÃO se aplica à cultura
burguesa urbana da era moderna.

a) A estética barroca, caracterizada por uma representação do mundo
saturada de excessos e movimento.

b) A atribuição de valor moral ao trabalho honesto e disciplinado, com
raízes na religião reformada.

c) O profundo desprezo pelas classes populares, consideradas como
dissolutas e avessas ao trabalho.

d) A vida doméstica centrada na definição de uma esfera privada restrita à
família nuclear.

e) A aversão ao complexo jogo de etiqueta e honra da sociedade de corte
e dos aristocratas em geral.
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58. Nas últimas décadas do século XIX, o Estado brasileiro promoveu a
imigração de estrangeiros para atender a crescente demanda por
trabalhadores na lavoura cafeeira. Para além das razões econômicas, a
política imigratória era definida também por preconceitos e temores com
relação a certos grupos étnicos.

Das características abaixo, assinale aquela que NÃO se aplica à “grande
imigração” de fins do século XIX.

a) A origem predominante dos imigrantes de determinadas regiões pobres
da Europa Mediterrânea, especialmente o Sul da Itália, Portugal e
Espanha.

b) O agenciamento de imigrantes na Europa por meio de oferta de
passagem gratuita, como forma de concorrer com outros centros de
atração de imigração, como os Estados Unidos e a Austrália.

c) O oferecimento de lotes de terra e auxílio financeiro a todos os
imigrantes que se dirigissem para o Brasil, especialmente àqueles que
se instalassem nos sertões de Goiás e Mato Grosso.

d) A concentração relativa da imigração italiana em São Paulo, sobretudo
nas áreas cafeeiras e na capital, e da imigração portuguesa na cidade
do Rio de Janeiro.

e) A presença de preconceitos com relação à entrada de imigrantes
asiáticos e africanos, justificada pelo “racismo científico”, como forma
de promover o “branqueamento” progressivo da população.

59. Na Europa e em outras partes do mundo, o fascismo italiano serviu de
inspiração para regimes autoritários. Em Portugal, por exemplo, instaurou-
se o regime salazarista, que seria extinto na década de 1970, com a
Revolução dos Cravos.

Com base nos seus conhecimentos, assinale a alternativa CORRETA
sobre os fatores que explicam a queda do salazarismo.

a) O apoio aos golpes militares ocorridos na América Latina, em especial
no Brasil, ocasionando forte pressão dos Estados Unidos sobre o
regime salazarista.

b) O ingresso na Comunidade Econômica Européia, exigindo de Portugal
a adoção de princípios democráticos, como a realização de eleições
diretas para a escolha dos governantes.

c) A crise decorrente do envolvimento do regime salazarista na Guerra
Civil Espanhola, cujos gastos provocaram o aumento do custo de vida
em Portugal.

d) A crescente aproximação de Salazar com o Partido Comunista
Português, gerando insatisfação entre as elites empresariais e setores
conservadores da sociedade.

e) A decadência econômica e o desgaste com as guerras coloniais, desde
o início da década de 1960, provocando descontentamento nas Forças
Armadas e na população.
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60. Depois das duras experiências da Primeira Guerra Mundial, observa-se a
criação e a expansão de partidos nacionalistas de extrema direita em
vários países europeus.

Podemos considerar como razões para o crescimento destes partidos,
EXCETO:

a) o temor da expansão do comunismo, especialmente após o sucesso da
Revolução Russa de 1917, que repercutiu intensamente na Europa,
influenciando os movimentos operários.

b) o empobrecimento das classes médias, especialmente naqueles países
que sofreram intensos processos inflacionários, durante os anos 20,
como a Alemanha e a Itália.

c) a ingerência norte-americana na economia européia, em decorrência da
política do New Deal, ocasionando uma forte crise no final da década
de 1920.

d) a imposição de pesadas reparações de guerra e perdas territoriais aos
derrotados na Primeira Guerra Mundial, insuflando os movimentos
nacionalistas.

e) o impasse político enfrentado pelos regimes parlamentares
democráticos recém-instalados, como a República de Weimar, diante
da radicalização dos conflitos entre a direita e a esquerda.


