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MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 01 A 15 

 
01. Um motorista percorre km600  em 9  horas, dirigindo durante 4  horas 

numa velocidade 1v , e 5  horas numa outra velocidade 2v . Se km700  

forem percorridos durante 5  horas na velocidade 1v  e 4  horas na 

velocidade 2v , a razão das velocidades 1v  e 2v  é: 

 

a) 
2

11
 

b) 
3

11
 

c) 
4

11
 

d) 
3

13
 

e) 
2

13
 

 

 

02. Uma maneira rudimentar e eficiente para se medir o ângulo de inclinação 
α  de uma rua R , em relação à horizontal H , é construir um triângulo 

retângulo, como mostra a figura abaixo, onde cmOA 12= , cmOB 20=  

e o segmento OA  é perpendicular ao segmento AB . 
 
 
 
 

 

 

 
A tangente do ângulo α  vale: 

 
a) 95,0  

b) 85,0  

c) 75,0  

d) 65,0  

e) 55,0  

 

H
O

A B 

α  

R 
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03. Sejam a  e b  dois números reais positivos, tais que ab − , b , ab 3+ , 

nessa ordem, são termos consecutivos de uma progressão geométrica e 
3−a , a , 32 −a , nessa ordem, são termos consecutivos de uma 

progressão aritmética. Os valores a  e b  são: 

 

a) primos. 

b) consecutivos. 

c) múltiplos de 2 . 
d) múltiplos de 3 .  

e) irracionais. 

 

 

04. Deseja-se construir um disco de serra a partir de uma peça circular de raio 
cm20 , formado por 12  triângulos retângulos congruentes, conforme 

mostra a figura abaixo, em que o segmento AB  é perpendicular ao 
segmento OC .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quantidade aproximada de perda de material é: 

 

a) ( ) 2322200 cm−π  

b) ( ) 2332200 cm−π  

c) ( ) 2343200 cm−π  

d) ( ) 2333200 cm−π  

e) ( ) 2323200 cm−π  

 

 

 

 

A 

O B
C 
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05. Considere a figura abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Essa figura corresponde ao gráfico da função :f IR → IR, definida por:  

 

a) xxxxf ++= 23 2)(  

b) xxxxf +−= 23 2)(  

c) xxxf −= 3)(  

d) xxxf += 3)(   

e) xxxxf ++= 23 3)(  

 

 

06. O valor de a , de modo que o polinômio 29)( 23 −−+= xaxxxp  tenha 

resto 4  numa divisão por 2+x , é: 

 

a)  2  

b)  1 
c)  0  

d) –2 

e) –1 

 

 

0 -1 1

)(xf  

x  
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07. Em uma molécula de DNA encontramos quatro tipos de nucleotídeos: 

adenina, guanina, citosina e timina. A quantidade de citosina é de 630, 

que corresponde a %35  do total de nucleotídeos. Sabendo-se que as 

quantidades de adenina e timina são iguais, assim como as quantidades 

de citosina e guanina, é CORRETO afirmar que a quantidade de adenina 

presente é de:  

 
a) 240  

b) 280  

c) 250  

d) 270  

e) 260  

 

 

08. Considere as funções :f IR → IR  e :g IR → IR, definidas por  axxf += 2)(  

e )12()( += xfxg , onde a  é um número real. Os valores de a , tais que 

( )( ) ,132 −=gf o  são: 

 
a) 22−  e 29−  

b) 21−  e 28−  

c) 22−  e 28−  

d) 21−  e 29−  

e) 22−  e 30−  

 

 

09. A prefeitura de uma certa cidade possui um terreno, onde pretende 
construir um parque. Esse terreno é delimitado por 3  ruas que obedecem 

às equações de retas 0:1 =yr , 303:2 =− xyr  e 50:3 −=+ xyr , 

onde x  e y  são medidas em metros. A área do parque será de: 

 

a) 2900 m    

b) 2700 m  

c) 2500 m  

d) 2800 m  

e) 2600 m  
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10. Sejam  ∈= xA {  IR |  }33 16

1
2

>x   e  ∈= xB {  IR | }3
1

≥
+
x

x
. 

Então BAI  é: 

 

a)  






4

1
,0  

b) 






2

1
,

4

1
 

c) 






2

1
,0  

d) 






−−
4

1
,

2

1
 

e) 






− 0,
4

1
 

 

 

11. Uma pessoa possui um capital de 00,000.100$R  e deseja obter, ao final 

de 3  anos, um rendimento de .00,000.24$R  Sabendo que nas 

aplicações financeiras os juros são compostos e capitalizados 

anualmente, a aplicação a ser escolhida deve ter uma taxa anual 

aproximada de:  

(Dados: 093,0)24,1(log10 ≈  e 07,110 031,0 ≈ ) 

a) %7   

b) %9  

c) %5  

d) %6  

e) %8  
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12. Um pedreiro deseja construir uma laje com cm10  de altura, numa área 

retangular de m6  de largura e m8  de comprimento. Sabendo-se que as 

empresas vendem concreto por 3m (metro cúbico), para se realizar a obra, 

a quantia mínima de concreto que o pedreiro necessita comprar é de: 

 

a) 36 m  

b) 34 m  

c) 33 m  

d) 35 m   

e) 37 m  

 

 

13. Considere as seguintes afirmativas: 
 

 

 I. Seja 






 +
π−=

x

x
xxxf

3

2
log)()( 10

2 , então .0)1( =f  

  

 

 II. Seja 
















−

−

+

=

104

122

33

det)(

x

x

xx

xp , então .0)2( =p  

  
  

 III. O valor da expressão 
211

1

342

451
−−−

−

++

⋅+
 é equivalente a 

36

51
. 

   
 IV. O número ix 21+=  é raiz do polinômio 52)( 2 +−= xxxp . 

 

Assinalando V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, obtém-

se a seguinte seqüência: 

 

a) V, V, F, F. 

b) V, F, V, F. 

c) V, V, V, V. 

d) F, V, V, V. 

e) V, V, F, V.   
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14. Por razão de logística e de marketing, uma embalagem do tipo cilindro 

circular reto de raio cm5  e altura cm12  sofreu um aumento de %20  em 

seu raio, sem alterar o seu volume. A altura dessa embalagem sofreu um 

decréscimo aproximado de: 

 

a) %37  

b) %35  

c) %31  

d) %27  

e) %23  

 

 

15. A senha de acesso para um site na internet possui 4  letras, que são 
escolhidas entre 6 : A , B , C , D , E  e F . Considere as seguintes 

afirmativas: 

 

 I. O número de senhas em que nenhuma letra pode ser repetida é .360  

 II. O número de senhas em que qualquer letra pode ser repetida 
qualquer número de vezes é .1286  

 III. O número de senhas em que nenhuma letra pode ser repetida e as 
letras A , B  e C  sempre aparecem é .72  

 

Assinalando V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas, obtém-

se a seguinte seqüência: 

 

a) V, V, V. 

b) V, F, V.  

c) F, F, V. 

d) F, V, F. 

e) V, V, F. 
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QUÍMICA – QUESTÕES DE 16 A 30 

 

16. Devido à sua importância como catalisadores, haletos de boro 

(especialmente BF3) são produzidos na escala de toneladas por ano. 

Observe as estruturas de Lewis de dois haletos de boro: 
 

B

F

F F
 

B

I

F F
 

I II 
 

Sobre as substâncias representadas pelas estruturas I e II, é 

INCORRETO afirmar: 

 

a) As duas são polares.  

b) Suas moléculas são planas. 

c) Suas moléculas possuem três ligações covalentes polares. 

d) O ponto de ebulição de I deve ser menor que o ponto de ebulição de II. 

e) Nenhuma das duas possui isômero óptico. 

 

 

17. Considere os compostos representados abaixo.  

 
ClCl

HH
 

I 

 

Cl
 

II 

Cl

Cl
 

III 

 

Cl

Cl H

H
 

IV 

Os compostos que podem apresentar isomeria óptica são: 
 

a) I e II. 

b) I e IV. 

c) III e IV. 

d) II e III. 

e) I e III. 
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18. O dióxido de cloro, ClO2, é uma substância de grande importância 

industrial, sendo utilizado, por exemplo, no branqueamento da celulose. 

Considere os dois esquemas abaixo: 

 
 

 

 

 

Esquema I 

 

  

 

 

 

 

Esquema II 

 

 

Sabendo que a figura à esquerda da seta, nos dois esquemas, simboliza o 

dióxido de cloro no estado sólido, os esquemas I e II representam, 

respectivamente: 

 

a) liquefação e sublimação. 

b) fusão e ebulição. 

c) decomposição e dissolução. 

d) liquefação e evaporação. 

e) sublimação e decomposição. 
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19. Para fazer um amálgama para obturação dentária, um dentista misturou 

quantidades iguais em massa de mercúrio e de uma liga formada por 74% 

de prata e 26% de estanho (m/m). O amálgama preparado contém, em 

ordem crescente de quantidade de matéria (mol), os elementos: 

 

a) Sn, Ag, Hg 

b) Sn, Hg, Ag 

c) Ag, Sn, Hg 

d) Hg, Sn, Ag 

e) Hg, Ag, Sn 

 

 

20. Compostos de arsênio devem ser manipulados com cuidado, pois em 

geral são tóxicos. A análise de As2O3 pode ser feita segundo a reação 

química representada pela equação abaixo: 

 

      As2O3    +     SnCl2    +     HCl    →     As    +     SnCl4    +     H2O 
 

A soma dos menores coeficientes inteiros que balanceiam 

CORRETAMENTE esta equação é: 

 

a) 20 

b) 22 

c) 18 

d) 16 

e) 24 

 

 

21. Considere um cilindro rígido e fechado contendo oxigênio no estado 

gasoso. Supondo que o oxigênio comporte-se como um gás ideal, é 

INCORRETO afirmar, sobre o sistema, que: 

 

a) se for adicionado argônio ao cilindro, a pressão parcial de O2 

aumentará. 

b) se a temperatura dobrar, a pressão total dobrará.  

c) se for adicionado mais O2 ao cilindro, haverá um aumento da pressão 

total do sistema. 

d) se a temperatura dobrar, a pressão parcial de O2 dobrará.  

e) se for adicionado ao cilindro uma quantidade de argônio igual à já 

existente de O2, a pressão total dobrará. 
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22. O 
131

I é usado no diagnóstico e tratamento de doenças da tireóide. O 

número de nêutrons presentes no 
131

I é: 

 

a) 53 

b) 78 

c) 127 

d) 184 

e) 74 

 

 

23. Numa determinada solução de ácido acético (um dos principais 

componentes do vinagre), o grau de ionização do ácido é igual a 1,0 %. 

Em 1,0 L desta solução cuja concentração é igual a 1,0 mol L
-1

, teremos: 

 

a) 1,0 mol de moléculas CH3CO2H e zero mol de íons CH3CO2

−

 

b) 0,990 mol de íons H3O
+

 e 0,010 mol de íons CH3CO2

−

 

c) 0,990 mol de moléculas CH3CO2H  e 0,010 mol de íons CH3CO2

−

 

d) 0,990 mol de íons H3O
+ 
e 0,990 mol de íons CH3CO2

−

 

e) 0,005 mol de íons H3O
+ 
e 0,005 mol de íons CH3CO2

−

 

 

 

24. Considere um copo contendo água líquida e gelo, estando o sistema à 

temperatura igual a 25 
o
C e pressão igual a 1 atmosfera. Sobre este 

sistema é CORRETO afirmar que: 

 

a) encontra-se em equilíbrio termodinâmico. 

b) o processo de fusão ocorre com liberação de energia.  

c) a entalpia de fusão é igual à entalpia de solidificação. 

d) água líquida contém mais calor do que água sólida. 

e) a entalpia molar da água líquida é maior do que a da água sólida. 
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25. A produção de energia é um dos maiores desafios de nossa sociedade. 

No futuro, sistemas eletroquímicos poderão ser alternativas econômicas 

muito importantes para a solução do problema energético. A figura abaixo 

representa duas pilhas iguais em tudo, exceto nas dimensões de seus 

componentes. As dimensões dos componentes da pilha II são duas vezes 

maiores que as dos componentes da pilha I. 
 

 

 

 

 

 

 

Pilha I 
 

 

 

Pilha II 

Sobre as duas pilhas é CORRETO afirmar que: 

 

a) a diferença de potencial elétrico da pilha II é duas vezes maior do que o 

da pilha I.  

b) ao final do processo para atingir o equilíbrio termodinâmico, a 

quantidade de Cu
2+
 reduzida nas duas pilhas será igual.  

c) para atingir o equilíbrio termodinâmico, a pilha II terá oxidado a metade 

do zinco oxidado pela pilha I. 

d) a energia elétrica total produzida pela pilha II é duas vezes maior do 

que a da pilha I. 

e) no equilíbrio termodinâmico, as duas pilhas produzirão a quantidade 

máxima de corrente elétrica. 
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26. Nitrobenzeno é um líquido amarelo com odor de amêndoas. A exposição 

prolongada aos vapores desse composto pode causar leucemia. A 

mononitração do nitrobenzeno produz: 

 

a) o-dinitrobenzeno. 

b) p-dinitrobenzeno. 

c) m-dinitrobenzeno. 

d) uma mistura de o-dinitrobenzeno e p-dinitrobenzeno. 

e) uma mistura de 1,2-dinitrobenzeno e 1,4-dinitrobenzeno. 

 

 

27. A lidocaína, cuja fórmula estrutural aparece representada abaixo, é uma 

substância sintética usada principalmente na forma de sal de amônio 

como anestésico local em consultórios dentários. 
 

N

O

H

N

 

 

Com relação à lidocaína, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) possui a função amida. 

b) possui a função éster. 

c) possui a função amina. 

d) pode reagir com ácido clorídrico, formando um sal de amônio. 

e) pode se comportar como uma base de Lewis. 
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28. Um químico encontrou em seu laboratório um frasco sem rótulo. Depois 

de diversas análises, verificou que o conteúdo do frasco era uma 

substância simples que reage completamente e instantaneamente com a 

água, de acordo com a equação: 

 

2 X + 2 H2O → 2 XOH + H2 

 

Com isso concluiu que o elemento X pertence ao seguinte grupo da tabela 

periódica: 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 5 

e) 4 

 

 

29. O nitrogênio pode apresentar diversos estados de oxidação, que variam 

de -3 a +5. Os números de oxidação do nitrogênio em cada um dos 

seguintes compostos – NO, NaNO2, Ca(NO3)2 e NO2 – são, 

respectivamente: 

 

a) +1, +2, +2, +6 

b) +1, +3, +5, +2 

c) +2, +3, +2, +4 

d) +2, +1, +2, +6 

e) +2, +3, +5, +4 
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30. A benzocaína, cuja fórmula estrutural aparece representada abaixo, é um 

anestésico tópico presente em algumas pomadas, aerossóis e cremes 

dentais. 
 

NH2

O
OCH2CH3

 

 

Com relação à benzocaína, é CORRETO afirmar que pode ser preparada 

pela reação entre: 

 

a) 4-aminofenol e ácido acético. 

b) 4-aminofenol e acetato de sódio. 

c) ácido 4-aminobenzóico e etano. 

d) ácido 4-aminobenzóico e etanol. 

e) ácido 4-aminobenzóico e eteno. 
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AS QUESTÕES DE 31 A 40 REFEREM-SE A LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

VOCÊ DEVERÁ OPTAR POR UM DOS IDIOMAS 
(INGLÊS – PÁG. 16 OU FRANCÊS – PÁG. 21) 

 
LÍNGUA INGLESA – QUESTÕES DE 31 A 40 

 
Laughter: it's good medicine 

 

  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 

     If your doctor ever tells you to lighten up, don't be offended. Such a 

prescription may sound ridiculous, but research shows that laughter and a 

positive attitude can be healing. They not only help strengthen your 

immune system, but they also lead patients to take better care of 

themselves.  

     Anger and stress, in contrast, can do the reverse. Anger evokes the 

fight-or-flight response, which leads to the squeezing of blood vessels 

and heart disease. A recent Duke University study found that hostile 

people – those who bang on elevator buttons and yell at cars that cut in 

front of them – are four to seven times more likely to be dead by age 50 

than those who aren't hostile. Laughter does pump the heart – and the 

muscles of the abdomen, chest, shoulders, and neck, says William F. Fry, 

M.D., a professor of psychiatry at Stanford University Medical School. 

Laughter also stimulates the brain, ventilates lungs, and raises heart rate, 

blood pressure, respiration, and circulation. That's why 100 laughs a day 

– the average for adults – is  equivalent to the physical benefits you get 

from riding a stationary bike for 15 minutes or spending 10 minutes on the 

rowing machine. "It's a total body experience," says Dr. Fry. According to 

him, there are three ingredients that can make you feel better. 

     The first ingredient is humor. Doctors advise us to share humor with 

others. In 1992, researchers at Duke University found a 50-percent five-

year mortally rate among unmarried heart patients without a close friend 

or confidant, compared with only a 17 percent mortally rate for heart 

patients with a spouse, confidant, or both. Dr. Fry says that we need to 

joke with our family, coworkers, and friends verbally, by e-mail, or by fax. 

“Humor is contagious, laughter is infectious, and both are good for your 

health," he says. Even if it is not a true laugh, your body doesn't know the 

difference between the physical reaction of a sincere or a fake laugh. 

"When you take a deep breath in to laugh, you expand your lungs, 

increasing your circulation," he says. 

     The second ingredient is optimism. Doctors advise us to think 

positively. Looking at the bright side not only eases nervousness but 



33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

enriches your health. Men and women experiencing depression, despair, 

and low self-esteem had a 70 percent greater risk of heart attack and a 

60 percent higher risk of dying, according to a Duke study reported last 

year in Circulation, a medical journal. One explanation may be that bad 

feelings lead to bad habits. Another may be that negative emotions speed 

heart rate or constrict blood vessels, either of which can contribute to a 

heart attack. Part of thinking positively has to do with controlling our 

anger. Researchers advise us to skirt anger to live longer. Your risk of 

having a heart attack is 2.3 times greater if you've been angry two hours 

earlier, according to a recent study of 1,623 men and women by 

Deaconess Hospital. 

     The last ingredient is relaxation. Doctors tell that it is important to 

explore your feelings. Sometimes, talking isn't enough to lessen the pain. 

Studies show that if you write your thoughts down, you not only feel 

better, but also improve your body's immunity. James W. Pennebaker, a 

professor of psychology, recently found that minor ailments, such as a 

cold, were less common among students who wrote about their emotions 

for 20 minutes each day for four consecutive days than with those who 

didn't. In a Stanford University study of women with breast cancer, those 

who took part in a stress reduction and emotional support program lived 

about 18 months longer than those who didn't take the course. "If you're 

very afraid of what your body is doing, the resulting depression, anger, 

and tension may lower its ability to fight what's going on," says Alice 

Domar, assistant professor of medicine at Harvard. 

     Try lightening up your life. Even as he lay dying, playwright Oscar 

Wilde was able to find some humor. He reportedly said: "My wallpaper 

and I are fighting a duel to the death. One or the other of us has to go." 
 

(Texto adaptado. Disponível em: 

http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m1041/is_n4_v75/ai_19216914/pg_2. 

Acesso em: 12 de abril 2005.) 

 

 

31. According to the text, the sentence, “They [laughter and a positive attitude] 

not only help strengthen your immune system but they also lead patients 

to take better care of themselves” (lines 3-5), is closest in meaning to: 

 

a) Laughter and a positive attitude do not help patients strengthen their 

immune system nor help them to take better care of themselves. 

b) Laughter and a positive attitude disturb patients’ immune system, but 

help them to take care of themselves. 

c) Laughter and a positive attitude do not help strengthen the patients’ 

immune system, but help them to take better care of themselves. 

d) Laughter and a positive attitude not only disturb the immune system, but 

also weakens patients’ need to take better care of themselves. 

e) Laughter and a positive attitude help patients to take better care of 

themselves, in addition to strengthening their immune system. 
 
 

32. According to the text, it is INCORRECT to say that laughter is considered 

good medicine because it: 

 

a) makes patients’ immune system stronger.  

b) is more efficient than exercising on a bike for 15 minutes. 

c) helps patients to take care of themselves. 

d) stimulates several organs of the body such as the brain. 

e) stimulates articulation and respiration. 
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33. Match the numbers in the first column to their correspondents in the 

second column:  

 

 I. 17 (line 23)   (     ) rate of risk of heart attack among 

depressive men and women. 

 II. 70 (line 34)   (     ) rate of death of unmarried patients with no 

company. 

 III. 2.3 (line 41)   (     ) number of months women, who had 

emotional support, lived longer. 

 IV. 18 (line 52)   (     ) number of risk of heart attack if you were 

annoyed two hours earlier. 

 V. 50 (line 21)   (     ) rate of death of married patients. 

 

The CORRECT order is: 

 

a) V, II, III, I, IV. 

b) II, V, IV, I, III. 

c) II, V, IV, III, I. 

d) V, II, IV, III, I. 

e) V, IV, II, III, I. 
 
 

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

 

a) people who are married have less chance of getting heart attacks. 

b) the benefits of laughter do not apply to an insincere laugh. 

c) people experiencing depression have lower risk of heart attack and of 

dying. 

d) students who wrote about their emotions were more likely to get a cold.  

e) people who are usually angry for little things live longer. 

 

 

35. In the sentence, “[…] recently found that minor ailments, such as cold […].” 

(lines 48-49), the underlined word means: 
 

a) stresses. 

b) pains. 

c) coughs. 

d) diseases. 

e) attacks. 
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36. The expression “to lighten up” (line 1) is closest in meaning to: 
 

a) to take things more seriously. 

b) to go on a diet and  lose weight. 

c) to better focus on your problems. 

d) to speak up your anger. 

e) to take things less seriously. 
 

 

37. All of the following words function as comparative forms in the text, 

EXCEPT:  
 

a) “greater” (line 34). 

b) “longer” (line 40). 

c) “lower” (line 55). 

d) “earlier” (line 42). 

e) “better” (line 4). 

 
 

38. The following words are examples of a plural form, EXCEPT: 
 

a) “habits” (line 37). 

b) “times” (line 41). 

c) “men” (line 33). 

d) “ventilates” (line 14). 

e) “women” (line 33). 

 

 

39. The following words function as verbs in the text, EXCEPT: 
 

a) “sound” (line 2 ). 

b) “squeezing” (line 7). 

c) “skirt” (line 40). 

d) “spending” (line 17). 

e) “bang” (line 9). 
 

 

40. The words “their” (line 49) and “its” (line 55) refer, respectively, to:  
 

a) “students” / “body”. 

b) “body” / “students”. 

c) “emotions” / “body”. 

d) “body” / “emotions”. 

e) “students” / ”emotions”. 
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GEOGRAFIA – QUESTÕES DE 41 A 50 
 
41. O processo de urbanização brasileiro intensificou-se após a década de 70, 

com a modernização agrícola e a consolidação da industrialização no 
país. Com relação ao processo de urbanização brasileiro, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) a intensa urbanização que vem ocorrendo tem sido acompanhada de 

um processo de metropolização. 
b) a aceleração do processo de urbanização está provocando o 

aparecimento de megalópoles. 
c) a urbanização brasileira decorre do tipo de industrialização adotada 

pelo país, típica dos países desenvolvidos. 
d) a urbanização brasileira gerou uma rede urbana hierarquizada com a 

polarização nas metrópoles regionais e nas capitais. 
e) a rápida urbanização provocou a redução das desigualdades 

socioeconômicas nos centros urbanos. 
 
 

42. Nas últimas décadas estamos presenciando no Brasil um processo de 
desconcentração industrial a partir da transferência ou instalação de 
unidades produtivas fora dos tradicionais centros industrializados. 
Podemos citar alguns exemplos: Ford na Bahia, Perdigão em Goiás, 
Grendene no Ceará e Mercedes Benz em Minas Gerais. 
 
Dentre os fatores abaixo, assinale aquele que NÃO é responsável pelo 
processo de desconcentração industrial dos centros tradicionais: 
 
a) Mão-de-obra cara. 
b) Elevado preço de terrenos. 
c) Sindicatos fortes. 
d) Problemas ambientais. 
e) Busca de mercados exigentes. 
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43. Observe a tabela a seguir: 
 

Percentual do pessoal ocupado e da área ocupada, segundo as 
categorias de propriedades – Brasil 1995/6 

 
Pessoal ocupado Pequena Média Grande 

Familiar 95,5 4,2 0,3 
Assalariados 40,3 45,5 14,2 
Parceiros 82,4 15,6 2,0 
Total Geral 86,6 10,9 2,5 
Área ocupada 29,2 39,2 31,6 
 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE 1995/6. [Adaptado.] 

 
Com base na análise da tabela e em conhecimentos sobre a questão 
agrária brasileira, assinale a afirmativa CORRETA: 
 
a) As grandes propriedades empregam mais de 80% do total de 

trabalhadores rurais, mesmo utilizando pouca tecnologia. 
b) A pequena propriedade tem o maior percentual de pessoal ocupado, 

mesmo com a menor área ocupada. 
c) A pequena propriedade tem o maior percentual de trabalho familiar, 

reduzindo sua importância na produção agrícola. 
d) As médias propriedades têm maior área ocupada, concentrando o 

maior número de trabalhadores. 
e) Os parceiros são mais representativos na grande propriedade, sendo 

responsáveis pelo emprego de tecnologia. 

 
44. Observe a tabela a seguir:  

Percentual de internações por grupo de doenças e no de médicos por 
1000 habitantes – Brasil – 1995-2003 
 

  DOENÇAS (% de internações) 

Região 
No de médicos 

p/1000 
habitantes 

Aparelho 
circulatório 

Aparelho 
respiratório 

Cancerígenas 

Norte          0,58       5,04     14,76        2,19 
Nordeste          0,83       7,25     16,89        2,93 
Sudeste          2,00     11,59     13,61        3,96 
Sul          1,30     11,78     20,71        4,06 
Centro-
Oeste 

         1,30     10,49     18,68        2,75 

 
Fonte: http:// www.ms.gov.br/tabnet.datasus.gov.br. Acesso em: 15 jun. 2005. 

 
Com base na análise da tabela e em conhecimentos sobre a temática, 
assinale a afirmativa CORRETA: 
 
a) A distribuição desigual do número de médicos reflete as desigualdades 

regionais no Brasil. 
b) O reduzido número de doenças do aparelho circulatório, na região 

Centro-Oeste, deve-se aos investimentos do governo federal. 
c) O maior índice de internações derivadas de doenças cancerígenas, na 

região Sul, resulta da prática da agricultura ecológica. 
d) As internações por doenças do aparelho respiratório, na região 

Nordeste, estão associadas ao fenômeno da seca. 
e) Os menores índices de internações por doenças do aparelho 

respiratório, na região Norte, ocorrem devido à maior industrialização. 
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45. O jornal O Globo, no dia 06 de junho de 2005, noticiou que a justiça de 
São Paulo proibiu a indústria CIFARMA Científica Farmacêutica de Minas 
Gerais de manter a venda no país de seu analgésico Neuralgina, a pedido 
do laboratório alemão Altama Pharma, fabricante do analgésico 
Neosaldina, em virtude da semelhança dos nomes das duas marcas e da 
confusão gerada para os consumidores. 
 
Das alternativas abaixo, assinale a que NÃO pode ser considerada uma 
estratégia adotada por grupos transnacionais para garantir mercados: 
 
a) Ações no sentido de flexibilizar mercados nacionais. 
b) Aproveitamento da legislação para assegurar mercados. 
c) Fusão de empresas visando ampliar os investimentos. 
d) Extensão de suas redes produtivas por vários países.  
e) Barateamento dos produtos para atender a população pobre. 
 
 

46. A recente revolta popular na Bolívia estampou as manchetes de jornais do 
mundo inteiro, evidenciando-a no cenário geopolítico da globalização. 
Entretanto, do ponto de vista histórico, a economia boliviana sempre se 
caracterizou, desde a colonização, pelas exportações primárias. 
 
Em relação à economia boliviana, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 
a) A extração dos minerais é controlada, desde o início do século XX, por 

uma estrutura oligopolista. 
b) A precária infra-estrutura de transportes reflete espacialmente os 

interesses da economia exportadora. 
c) A indústria local está associada, sobretudo, à extração de minerais e 

combustíveis fósseis. 
d) A configuração de uma economia exportadora gerou na Bolívia classes 

sociais distintas, reforçadas pela questão étnica. 
e) A atividade mineradora, controlada pelas grandes empresas 

transnacionais, vai proporcionar desenvolvimento econômico na Bolívia. 
 



2o PROCESSO SELETIVO/2005 1O
 DIA  GABARITO 1 29

 

47. Observe o gráfico abaixo: 
 

 
 
Fonte: http://web.worldbank.org/wbsite/external/topics/exthealthnutritionandpopul. 
Acesso em: 22 jun. 2005. [Adaptado.] 
 
Com base na análise do gráfico acima e nos conhecimentos sobre o 
assunto, assinale a afirmativa CORRETA: 
 
a) Os maiores índices de contaminação são encontrados na Austrália e 

Nova Zelândia, devido à grande densidade demográfica. 
b) Os altos índices de contaminação identificados na África Subsaariana 

estão relacionados a condições socioeconômicas e culturais. 
c) Os índices de contaminação na América Latina e Caribe devem-se a 

investimentos em pesquisa na área de saúde pública. 
d) Os altos índices de contaminação encontrados no Sul e Sudeste da 

Ásia estão associados a aspectos culturais relacionados ao budismo. 
e) Os altos índices de contaminação da Europa Ocidental ocorrem devido 

aos baixos índices de desenvolvimento humano (IDH). 
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48. Observe as figuras a seguir: 
 

                       A                                                  B 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:250.000   1:10.000 
 
Fonte: SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Espaço geográfico e 
globalização. São Paulo: Scipione, 1999. 
 
Com base na comparação das figuras acima, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 
 
a) A figura A é um mapa. 
b) A figura A apresenta menos detalhes. 
c) A figura B é uma planta. 
d) A figura B apresenta menos detalhes. 
e) A figura B possui a escala maior. 
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49. Observe o mapa abaixo, representando as áreas de desertos e as de 
riscos de desertificação: 

 

 
Fonte: www.aol.klickeducacao.com.br/Conteudo/Referencia/. Acesso em: 16 jun. 
2005. 
 
Com base no mapa e nos conhecimentos necessários, atribua V para as 
afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
 
 (   ) As áreas de desertos, nos E.U.A, estão associadas às regiões de 

maior desenvolvimento econômico. 
 (   ) A região Nordeste do Brasil apresenta risco de desertificação, devido 

às condições naturais e ao desmatamento. 
 (   ) As áreas ao norte do deserto do Saara pertencem aos territórios dos 

países mais pobres do continente africano. 
 (   ) A Europa não apresenta desertos ou áreas de risco à desertificação, 

pois tem as maiores reservas florestais do mundo. 
 (   ) Os desertos da Patagônia e Gobi estão associados às condições 

climáticas, com temperaturas muito baixas. 
 
A seqüência CORRETA é: 
 
a) F, V, F, F, V. 
b) V, F, F, V, V. 
c) F, F, V, F, V. 
d) V, V, F, F, V. 
e) F, V, V, F, F. 
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50. Leia o fragmento abaixo: 
 

De um dos cabeços da Serra dos Órgãos desliza um fio de água que se 
dirige para o norte, e engrossada com os mananciais que recebe no seu 
curso de dez léguas, torna-se rio caudal. [...] 
A vegetação nessas paragens ostentava outrora todo o seu luxo e vigor; 
florestas virgens se estendiam ao longo das margens do rio, que corria no 
meio das arcarias de verdura e dos capitéis formados pelos leques das 
palmeiras. 
Tudo era grande e pomposo no cenário que a natureza, sublime artista, 
tinha decorado para os dramas majestosos dos elementos, em que o 
homem é apenas um simples comparsa. 
 
(ALENCAR, J. de. O guarani. Rio de Janeiro: Ediouro, 1990. p.15.) 

 
Assinale o conceito da geografia a que se refere esse fragmento de texto: 
 
a) Território. 
b) Lugar. 
c) Paisagem. 
d) Região. 
e) Espaço. 
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HISTÓRIA – QUESTÕES DE 51 A 60 
 
51. Analise o mapa e o texto a seguir: 
 

 
 
(Disponível em: http://www.nomismatike.hpg.ig.com.br/Grecia/Etruria.htm. Acesso 
em: 3 jun. 2005.) 
 

A região que se estende entre o Arno, o Tibre, os Apeninos e o mar talvez 

tenha sido a única no mundo antigo a aceitar sem revolta, desde a época 

heróica, a realeza do espírito grego.  
 
(FAURE, Élie. A arte antiga. Trad. Álvaro Cabral. São Paulo: Martins Fontes, 
1990. p. 243.) 

 
Das alternativas abaixo, assinale aquela que indica o povo que, por volta 
do século VIII a.C., estabeleceu-se ao sul do rio Pó, na região 
representada no mapa, cuja cultura, segundo Élie Faure, recebeu forte 
influência da cultura grega: 
 
a) Egípcios. 
b) Etruscos. 
c) Hebreus. 
d) Germânicos. 
e) Persas. 
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52. A Investidura era uma cerimônia que ocorria no Ocidente, durante a Idade 
Média. A figura abaixo representa uma de suas etapas.  
 

 
 
(Disponível em: http://icarito.latercera.cl/icarito/2004/11/pag3.htm. Acesso em: 30 
maio 2005.) 
 
Com base na análise da ilustração e nos conhecimentos sobre o  contexto 
por ela representado, assinale a afirmativa INCORRETA sobre essa 
solenidade: 
 
a) A cerimônia de investidura era antecedida pela homenagem que o 
vassalo prestava ao suserano, representada na figura, e o juramento de 
fidelidade era feito sobre a Bíblia. 

b) A investidura do cavaleiro ocorria após a homenagem e o juramento de 
fidelidade em relação ao suserano, que lhe concedia um domínio, um 
cargo ou um direito. 

c) O juramento de fidelidade do vassalo era feito na presença de relíquias 
sagradas, representando o poder da Igreja, simbolizada na imagem do 
Espírito Santo acima da coroa do rei. 

d) A figura representa um rei investindo um cavaleiro, mas em geral havia 
uma rede de relações na qual um vassalo podia ser suserano de outro 
vassalo. 

e) O fato de o rei aparecer coroado e o cavaleiro com a cabeça 
descoberta e semicurvado significa que apenas o vassalo devia 
obrigações ao suserano. 
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53. A chamada Revolução Comercial ocorrida ao longo dos séculos XVI e 
XVII foi acompanhada, em suas últimas fases, pela adoção de um novo 
corpo de doutrinas e práticas, que ficaram conhecidas como 
Mercantilismo. Com base nos conhecimentos sobre práticas e doutrinas 
mercantilistas, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 
a) As construções navais foram incentivadas pelas políticas mercantilistas, 
tendo em vista a importância do comércio marítimo. 

b) As monarquias nacionais, através das práticas mercantilistas, 
intervieram na economia, favorecendo a burguesia em ascensão. 

c) O mercantilismo foi um conjunto de medidas econômicas adotado pelo 
absolutismo monárquico, visando ao acúmulo de metais preciosos. 

d) As atividades comerciais atingiram uma escala mundial, promovendo a 
eliminação das barreiras alfandegárias entre os países europeus. 

e) A exploração de colônias e a adoção de práticas monopolistas 
contribuíram para a acumulação primitiva de capitais. 

 
 

54. O uso do trabalho escravo negro tornou-se predominante em várias 
regiões da América Portuguesa a partir do início do século XVII. A 
substituição do trabalho compulsório dos índios pelo trabalho do negro 
africano NÃO se deveu: 
 
a) à disponibilidade de escravos negros em Portugal. 
b) à baixa resistência do indígena às doenças de origem européia. 
c) às sucessivas fugas dos indígenas submetidos à escravidão. 
d) ao interesse da metrópole em estimular o comércio de africanos. 
e) à proteção dos jesuítas ao índio em várias regiões do Brasil. 
 

55. O século XIX foi bastante fecundo na elaboração de novas idéias 
políticas, econômicas e sociais, sobre a concepção do Estado, da 
sociedade e do indivíduo. Com relação a essas novas idéias, assinale a 
afirmativa CORRETA: 
 
a) O catolicismo social defendia a humanização do sistema capitalista, 
apoiando os movimentos grevistas dos trabalhadores. 

b) O liberalismo era uma ideologia burguesa que pregava a centralização 
político-administrativa pelo poder executivo. 

c) O marxismo partia da premissa de que o homem se livraria das 
injustiças sociais mediante a solidariedade entre as classes sociais. 

d) O sindicalismo propunha o controle do Estado sobre as entidades 
representativas dos trabalhadores para atenuar a exploração do capital. 

e) O anarquismo defendia a necessidade de suprimir qualquer forma de 
Estado e da propriedade privada. 
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56. Leia o poema abaixo. 
 

Quedê o sertão daqui? 
Lavrador derrubou. 
Quedê o lavrador? 
Está plantando café. 

Quedê o café? 
Moça bebeu. 

Mas a moça onde está? 
Está em Paris. 
Moça feliz! 

 

(RICARDO, Cassiano. Moça tomando café. Apud. LAPA, J. R. A. A economia 
cafeeira. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987. p. 56.) 

 
Com base no poema acima e nos conhecimentos sobre a economia 
cafeeira no Brasil, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 

a) A economia brasileira, durante o século XIX, dependia da monocultura 
cafeeira e esta, das condições do mercado internacional. 

b) A expansão da cafeicultura em direção ao Oeste Paulista contribuiu 
para o surgimento de cidades e a construção de ferrovias. 

c) A cafeicultura caracterizou-se, desde seu início, pela utilização da mão-
de-obra livre e pela produção em pequenas propriedades. 

d) A elite cafeeira participou ativamente da vida política brasileira, 
principalmente durante a chamada República Velha. 

e) A introdução da cafeicultura no Brasil se deu pela fronteira com a 
Guiana Francesa, em 1727. 
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57. O nazismo alemão e o fascismo italiano apresentam algumas 
características similares. Com base nessa afirmação, leia os itens abaixo: 
 
 I. A existência de vários partidos políticos, tanto de direita como de 

esquerda, como é característico dos regimes totalitários. 
 II. O apoio da pequena burguesia e do grande capital, como forma de 

conter o avanço das idéias comunistas. 
 III. O controle sobre os meios de comunicação e de educação, com o 

objetivo de deter manifestações contrárias às políticas do governo. 
 IV. A valorização do sentimento nacionalista, na tentativa de promover a 

recuperação das raízes étnicas e da auto-estima do povo. 
 V. A restrição das doutrinas totalitárias fascista e nazista à Itália e à 

Alemanha, onde receberam forte apoio popular. 
 
Assinale a alternativa em que todos os itens apresentam características 
comuns ao nazismo alemão e ao fascismo italiano: 
 
a) I, II e V. 
b) II, IV e V. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e IV. 
e) I, III e V. 
 
 

58. Sobre o regime militar no Brasil (1964-1985), é CORRETO afirmar que: 
 
a) instalou indústrias de base em vários estados do país e promoveu a 
reforma agrária, o que propiciou o aumento das exportações e o fim das 
desigualdades regionais. 

b) suprimiu direitos civis e políticos da população, além de reprimir 
movimentos sociais urbanos e rurais que contestavam a ordem 
estabelecida. 

c) implantou o sistema parlamentarista de governo e a realização de 
eleições em todos os níveis, inclusive com a extensão do direito de voto 
às mulheres e aos analfabetos. 

d) instaurou um regime populista de governo, caracterizado pela criação 
de leis de proteção à indústria e pelo controle da remessa de lucros ao 
exterior. 

e) incentivou a organização sindical dos trabalhadores, concedendo 
autonomia administrativa e política às entidades representativas de 
classe.  
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59. A Guerra da Coréia (1950-1953) foi um dos primeiros conflitos que 
marcaram as disputas entre os blocos socialista e capitalista. Com relação 
a essa guerra e a seus desdobramentos, é CORRETO afirmar: 
 
a) A península coreana, logo após a II Guerra Mundial, ficou, ao norte, sob 
a influência da URSS, e ao sul, dos EUA, não tendo a Guerra da Coréia 
promovido sua reunificação. 

b) A Coréia do Norte obteve investimentos norte-americanos, a partir de 
1953, o que favoreceu sua rápida industrialização e seu alinhamento 
com o bloco capitalista. 

c) A Coréia do Sul, após a queda do Muro de Berlim, perdeu o apoio 
comercial da antiga URSS, o que levou a uma estagnação da 
economia. 

d) O crescimento planejado da economia da Coréia do Norte, com 
acentuado apoio dos EUA, contribuiu para que o país se transformasse 
num dos chamados “tigres asiáticos”. 

e) O fim da Guerra Fria e a interferência da ONU contribuíram para a 
reaproximação diplomática e comercial entre a Coréia do Sul e a Coréia 
do Norte. 

 
 

60. A última Constituição brasileira, promulgada em 1988, propiciou avanços 
especialmente nas áreas de direitos sociais e políticos dos cidadãos, tais 
como:  
 
 I. o enquadramento do racismo como crime inafiançável. 
 II. a extensão do voto aos analfabetos e aos maiores de 16 anos. 
 III. a licença-maternidade de 120 dias às trabalhadoras assalariadas. 
 IV. a redução da jornada de trabalho para oito horas diárias. 
 V. a criação do repouso semanal remunerado. 
 
Assinale a alternativa em que todos os avanços enumerados referem-se à 
Constituição de 1988: 
 
a) II, III e V.  
b) I, III e IV. 
c) I, II e III. 
d) I, IV e V. 
e) II, IV e V. 
 


