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MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 01 A 15 
 
01. Em porcentagem das emissões totais de gases do efeito estufa, o Brasil é o quarto maior poluidor, conforme 

a tabela abaixo: 

Classificação País Porcentagem 
1o Estados Unidos 15,8 
2o China 11,9 
4o Brasil   5,4 
7o Japão   3,2 
9o Malásia   2,1 
10o Canadá   1,8 

(Apocalipse já. Veja, São Paulo, n. 1961, p. 83, 26 jun. 2006. Adaptado.) 

 
É CORRETO afirmar que a porcentagem de gases emitidos juntamente por Japão e Canadá, em relação 
aos gases emitidos pelo Brasil, é aproximadamente: 

 
a) 92,4% 
b) 92,7%  
c) 92,3% 
d) 92,6% 
e) 92,5% 
 
 

02. No jogo abaixo, o jogador precisa descobrir em quais dos oitenta e um quadradinhos estão colocadas 10 
bombas. No quadradinho onde aparece um número é certeza que não há uma bomba. Por sua vez, o 
número que aparece dentro do quadradinho indica quantas bombas há nos oito quadradinhos que o cercam. 
Por exemplo, o número 2 indica que há duas bombas espalhadas nos oito quadradinhos que cercam o 
número 2. Considere Q a região delimitada pelo quadrado que contém o número 2, formada por nove 
quadradinhos; e R a região delimitada pelo retângulo que contém os números 1 e 3, formada por dezoito 
quadradinhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baseado nestas informações, assinale a afirmativa INCORRETA: 

 
a) As bombas podem estar distribuídas na região Q de 28 maneiras distintas. 
b) A probabilidade de o jogador escolher um quadradinho que não contenha bomba é maior na região R do 

que na região Q. 
c) A probabilidade de o jogador escolher um quadradinho na região Q que contenha uma bomba é igual a 

0,25. 
d) A probabilidade de o jogador escolher um quadradinho que não contenha uma bomba na região R é igual 

a 0,75.  
e) As bombas podem estar distribuídas na região R de 448 maneiras distintas. 
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03. Seja } ZY,X,,L,K,J,I,H,G,F,E,D,C,B, A,{ L=Ω , conjunto das letras do alfabeto brasileiro (incluindo K, W, 

Y). Considere 1Ω  um subconjunto de RI  e 1: Ω→Ωf  a função definida por 3)A( =f , 27)B( =f , 

243)C( =f , 2187)D( =f  e assim por diante. Suponha, ainda, que f  é bijetora e que 1−f  é sua inversa. 

Calculando 

)3()3()3()3( 251912311 −−−− ffff  

e mantendo esta ordem, obtém-se a palavra: 
 

a) A N E L 
b) A L G O  
c) A L E M 
d) A M E I 
e) A N I L 

 
 

04. Com uma chapa de aço na forma de um setor circular AOB, de ângulo central                radianos e raio r , 

constrói-se um recipiente na forma de um cone circular reto, unindo os segmentos OA  e OB , conforme 

ilustra a figura abaixo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O volume do cone assim obtido é 22
2

32
4

24
V απ

π

α
−=

r
. Diminuindo em 20% o valor de r  e mantendo 

constante o ângulo central α , a capacidade do recipiente, em porcentagem, diminui em: 

 
a) 51,2%  
b) 58,8% 
c) 49,8% 
d) 48,8% 
e) 50,2% 
 
 

05. A área do polígono cujos vértices são as raízes complexas da equação 4)2( 4 −=−z  é igual a: 

 
a) 9 
b) 8  
c) 2 
d) 6 
e) 4 
 
 
 
 
 

AOB=α  

O O O

A A A = BB B

α
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06. Sob duas ruas paralelas de uma cidade serão construídos, a partir das estações A e B, passando pelas 

estações C e D, dois túneis retilíneos, que se encontrarão na estação X, conforme ilustra a figura abaixo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A distância entre as estações A e C é de 1 km e entre as estações B e D, de 1,5 km. Em cada um dos túneis 
são perfurados 12 m por dia. Sabendo que o túnel 1 demandará 250 dias para ser construído e que os 
túneis deverão se encontrar em X, no mesmo dia, é CORRETO afirmar que o número de dias que a 
construção do túnel 2 deverá anteceder à do túnel 1 é: 
 
a) 135 
b) 145 
c) 125 
d) 105 
e) 115 
 
 

07. Sejam a e b números reais tais que a reta de equação 02)43( =+++ byxab  é paralela ao eixo das 

abscissas e intercepta a bissetriz dos quadrantes pares no ponto de abscissa 6−=x . O valor de  a  é: 

 
a) − 9 
b) 6 
c) − 12 
d) 9 
e) 12 
 
 

08. Uma empresa de entrega de mercadorias possui várias filiais em uma cidade. A fim de maximizar a 
distribuição, a empresa dividiu a cidade em 305 setores, designando um número natural a cada setor. A 
tabela abaixo mostra parte do quadro de distribuição de uma das filiais desta empresa, sendo que os demais 
setores seguem a forma de distribuição apresentada. 

 

Dias da Semana Setor 
Segunda  1   7  13 
Terça   6  12  
Quarta 2  8  14 
Quinta  5  11  
Sexta 3  9  15 
Sábado  4  10  

 

O dia da semana em que essa filial atenderá o setor 275 é: 
 

a) sábado.  
b) quinta. 
c) segunda. 
d) sexta. 
e) quarta. 

A B

C D

X

rua 1

rua 2

1 
km

1,5 km

tú
ne
l 1

túnel 2
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09. Considere RIRIf →:  uma função real definida por 
















−

=

xx

x

x

xf

cossen0

21sen

12cos

det)( . O gráfico 

cartesiano que melhor representa a função f  é: 

 
a) 

x

y

π

1

−1

0π−

 

b) 

x

y

π

1

−1
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c) 

x

y

π

1

−1

0π−

 

d) 

x

y

π

1

−1

0π−

 
e) 

x

y

π

1

−1

0π−

 

 

 
 
10. Um satélite descreve uma órbita elíptica em torno da Terra. Considerando a Terra como um ponto na origem 

do sistema de coordenadas, a equação da órbita do satélite é dada por 
 

0288259 129622 =−+ −xx y , 
 

onde x  e y  são medidos em milhares de quilômetros. Nessas condições, é CORRETO afirmar que: 

 
a) a menor distância do satélite à Terra é 16000 km. 

b) a distância do ponto )12,16( da órbita do satélite à Terra é 28000 km. 

c) a maior distância do satélite à Terra é 36000 km. 

d) a órbita do satélite passa pelo ponto de coordenadas )36,0( . 

e) a excentricidade da órbita do satélite é 
4

3
. 
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11. Se a, b, e c são raízes reais do polinômio 192020)( 23 +++= xxxxp , então )(log 222 cba ++ , onde 

log  denota logaritmo decimal, é: 

 
a) − 2 
b) 1 
c) 2 
d) 0  
e) − 1 
 
 
 

12. Mona verificou que o preço de um televisor era R$ 840,00. Após uma semana, retornou à mesma loja e 
constatou que o preço da mesma televisão fora reajustado em mais 15%. O desconto que Mona deve 
receber para que o valor da televisão retorne ao preço anterior é, aproximadamente, de: 

 
a) 13% 
b) 13,5% 
c) 14% 
d) 14,5% 
e) 15% 
 
 

13. Dizemos que ))(,( afa  é um ponto fixo do gráfico de uma função real RIRIf →:  se aaf =)( . Se 

68)( 2 ++= xxxf , então a distância entre os pontos fixos do gráfico de f  é: 

 

a) 27  

b) 24  

c) 28   

d) 25  

e) 26  

 
 

14. Sejam f  e g  funções reais tais que 232))(( +−= xxxgf   e  32)( −= xxg , para todo RIx∈ . A partir 

dessas informações, considere as seguintes afirmativas, atribuindo V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) 
falsa(s): 

 
(    ) As raízes de f  são  1−  e 1. 

(    ) O produto de )3(f   e  ))7(( fg  é igual a 60. 

(    ) O resto da divisão de ))(( xgf  por )(xg  é igual a  
4

1
− . 

(    ) Para todo 3≤x  tem-se que 2))(( ≤xgf . 

 
A seqüência CORRETA é: 
 
a) F, F, V, F.  
b) V, F, V, F. 
c) F, V, V, F. 
d) V, V, F, V. 
e) F, V, F, V. 
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15. Um pecuarista fica sabendo que seus animais devem ingerir diariamente 60 g do nutriente A e 40 g do 

nutriente B. Este pecuarista dispõe de três tipos de ração, com as seguintes características, por quilograma: 
 

– A ração I contém 5 gramas do nutriente A e 8 gramas do nutriente B; custa R$ 4,00. 
– A ração II contém 5 gramas do nutriente A e 4 gramas do nutriente B; custa R$ 3,00. 
– A ração Ш contém 15 gramas do nutriente A e 8 gramas do nutriente B; custa R$ 8,00. 
 

O pecuarista pretende misturar as rações І, II e Ш, de maneira que seus animais possam ingerir a 
quantidade de nutrientes recomendada. Se, além disso, ele deseja gastar exatamente R$ 32,00, é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) é impossível o pecuarista fazer a mistura de modo que seus animais possam ingerir diariamente 60 g do 

nutriente A, 40 g do nutriente B e gastar exatamente R$ 32,00. 
b) é possível o pecuarista fazer a mistura combinando 2 kg da ração I, 4 kg da ração II e 2 kg da ração Ш. 
c) a mistura deve ser feita combinando 1 kg da ração I, 4 kg da ração II e 2 kg da ração Ш. 
d) existem várias formas de fazer a mistura de modo que seus animais possam ingerir diariamente 60 g do 

nutriente A, 40 g do nutriente B e gastar exatamente R$ 32,00. 
e) a mistura deve ser feita combinando 4 kg da ração I, 4 kg da ração II e 2 kg da ração Ш. 
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QUÍMICA – QUESTÕES DE 16 A 30 
 

16. O ânion cloreto (Cl-), o argônio (Ar) e o cátion potássio (K+) têm em comum o mesmo número: 
 
a) de prótons. 
b) de elétrons. 
c) de nêutrons. 
d) de massa. 
e) atômico. 
 
 

17. Para a limpeza de uma bancada de mármore, que contém principalmente carbonato de cálcio (CaCO3), foi 
usada solução aquosa de ácido muriático (solução comercial de HCl). Quando se utilizou um pouco mais de 
solução de ácido muriático sobre a bancada, observou-se o borbulhamento de uma substância gasosa. Esta 
substância é: 

 

a) Cl2 
b) H2 
c) H2O 
d) HCl 
e) CO2 
 
 

18. Oxigênio (O2) pode ser obtido em laboratório pelo aquecimento do clorato de potássio (KClO3), conforme 
equação abaixo representada. 

2  KClO3                    2  KCl   +   3  O2
∆

 

A massa em gramas, aproximada, de oxigênio produzida pela decomposição de 24,5 g de KClO3 é:  
 

a) 9,60  
b) 7,20 
c) 16,0 
d) 3,20 
e) 96,0 
 
 

19. A vanilina, representada ao lado, é uma substância aromatizante com sabor de 
baunilha, utilizada no preparo de pães, bolos e doces.  

 

C

OCH3

OH

OH

 

Assinale a alternativa que corresponda a uma função orgânica presente na estrutura da vanilina: 
 
a) Álcool. 
b) Alqueno. 
c) Cetona. 
d) Aldeído. 
e) Éster. 
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20. Considere a reação hipotética representada por A  +  B                 C   +  D. As variações de concentração e 
velocidade da reação observadas em um intervalo de tempo são mostradas no quadro abaixo: 

 

Concentração  /  (mol L-1) Velocidade 

[A] [B] 
 

(mol L-1 min-1) 
 

1,0 1,0 0,15 

2,0 1,0 0,30 

3,0 1,0 0,45 

1,0 2,0 0,15 

1,0 3,0 0,15 

 
Considerando as informações do quadro, a alternativa que apresenta a expressão CORRETA da velocidade 
para a reação hipotética é:  
 
a) v = k ⋅ [A] 
b) v = k ⋅ [A] ⋅ [B] 
c) v = k ⋅ [B] 
d) v = k ⋅ [A]3 ⋅ [B]3 
e) v = k ⋅ 3[A] ⋅ [B] 
 
 

21. O geraniol (I) e o citronelal (II) são exemplos de terpenos oxigenados, substâncias voláteis presentes no óleo 
essencial de algumas plantas, conferindo-lhes aroma de rosas e eucalipto, respectivamente.  

OH O

H

(I)

  
(II)

 
Considerando-se as estruturas I e II, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 
a) São isômeros constitucionais. 
b) Têm a mesma fórmula molecular. 
c) Reagem com solução de KMnO4, sofrendo oxidação. 
d) Reagem com solução de bromo. 
e) Reagem com ácidos carboxílicos, produzindo ésteres. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCESSO SELETIVO 2007 1O
 DIA  GABARITO 1 9

 

22. A acetona, uma substância líquida à temperatura ambiente e muito solúvel em água, é utilizada como 
solvente industrial. A solução aquosa da acetona é comercializada como solvente e removedor de esmalte. 
Sobre a acetona podem ser feitas as seguintes afirmativas: 

 
I. O seu nome sistemático é propanona. 
II. A acetona pode ser obtida pela oxidação do propan-2-ol. 
III. Por ser solúvel em água a acetona é uma substância inorgânica. 
IV. A solubilidade da acetona em água se deve às ligações de hidrogênio que se formam entre estas duas 

substâncias. 
V. A acetona pertence à classe dos ácidos carboxílicos. 

 
A alternativa onde todas as afirmativas estão CORRETAS é: 
 
a) I, II e III. 
b) I, III e IV. 
c) III, IV e V. 
d) II, IV e V. 
e) I, II e IV. 
 
 

23. Recentemente foi publicado em uma revista científica de grande circulação mundial que pesquisadores 
chineses desenvolveram uma cela galvânica, baseada na reação entre alumínio metálico (Al) e iodo 
molecular (I2), formando o iodeto de alumínio (AlI3), conforme reação representada pela equação abaixo: 

 
2 Al (s)   +   3 I2 (s)                  2 AlI3 (s)  

 
A seguir são dados os potenciais de redução do iodo (I2) e do alumínio (Al), em volts, e são feitas cinco 
afirmativas sobre a cela galvânica: 
 

-

Al3+ (aq.)  +   3 e
-                 Al (s)     Eo = - 1,66 V

I2 (s)   +   2 e
-                  2  I  (aq.)     Eo = + 0,53 V  

 
I. O I2 é mais oxidante que o Al. 
II. O Al tem maior capacidade de perder elétrons que o I2. 
III. Na reação, os elétrons são transferidos do alumínio para o iodo. 
IV. O eletrodo de Al é o catodo. 
V. A diferença de potencial padrão desta pilha é de +1,13 volts. 

 
Assinale a alternativa que contém somente afirmativas VERDADEIRAS:  
 
a) I, IV e V. 
b) II, III e V. 
c) I, III e IV. 
d) I, II e III. 
e) III, IV e V. 
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24. O acumulador de chumbo, uma das baterias mais utilizadas, principalmente para o fornecimento de energia 
em veículos automotores, opera no processo de descarga segundo a reação representada por: 

Pb (s)  +  2 H2SO4 (aq.)  +  PbO2 (s)                 2 PbSO4 (s)  +  2 H2O (l)
 

Assinale a afirmativa INCORRETA: 
 
a) PbO2 é o agente oxidante. 
b) Chumbo metálico é oxidado a PbSO4 . 
c) O ácido sulfúrico é o agente redutor. 
d) A acidez da solução diminui. 
e) O número de oxidação do chumbo no PbO2 é igual a +4. 
 
 

25. A solubilidade do nitrato de potássio (KNO3), em função da temperatura, é representada no gráfico abaixo: 
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De acordo com o gráfico, assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a massa de KNO3, em gramas, 
presente em 750 g de solução, na temperatura de 30 °C:  

 
a) 250  
b) 375 
c) 150 
d) 100 
e) 500 
 
 

26. Vários compostos contendo a função carbamato são comercializados como inseticida. Um dos compostos 
mais simples desta classe é o carbamato de amônio. A sua decomposição ocorre de acordo com a equação 
dada abaixo. 

NH4CO2NH2 (s)  2 NH3 (g)    +     CO2 (g)
 

Sendo a pressão total dos gases no equilíbrio, em um sistema fechado, igual a 0,120 atm a 25 oC, é 
CORRETO afirmar que o valor de Kp é:  
 
a) 1,20 x 10-4 

b) 1,60 x 10-4 

c) 2,56 x 10-4 

d) 4,80 x 10-4 

e) 6,40 x 10-4 
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27. Em 1919 Rutherford realizou a primeira transmutação artificial, descrita pela equação abaixo:  
 

Be    +      α                        X    +      n
9

4

A

Z

1

0

4
2

 

 
Nesta transformação o elemento berílio (Be) foi bombardeado por uma partícula alfa (∝), sendo transmutado 
no elemento X e emitindo um nêutron (n). 

Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o símbolo do elemento X, o seu número atômico (Z) e o 
seu número de massa (A), respectivamente:  
 
a) F, 6, 13. 
b) Li, 5, 9. 
c) Mg, 6, 9. 
d) C, 6, 12. 
e) Ar, 5, 15. 
 
 

28. Considere os equilíbrios em meio aquoso, representados pelas equações I, II, III e IV. 
 

H2O    +    H2O                    H3O
+    +    OH-

HCN    +    H2O                    H3O
+    +    CN-

CO3
2-   +    H2O                   HCO3

-   +   OH-

NH4
+    +    H2O                   H3O

+    +    NH3  

II.

III.

IV.

I.

 
 
Assinale a alternativa que contém as características ácido-base das soluções aquosas resultantes de cada 
um dos equilíbrios representados nas equações I, II, III e IV, respectivamente:  
 
a) Básico, ácido, neutro, ácido. 
b) Ácido, neutro, básico, neutro. 
c) Neutro, ácido, básico, ácido. 
d) Neutro, básico, ácido, básico. 
e) Ácido, neutro, ácido, neutro. 
 
 

29. O equilíbrio de ionização da água pura é dado pela equação abaixo, cuja constante do produto iônico é 
2,5x10-14, a 37 oC. 

 

 H2O                 H
+    +    OH-

 
 

Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o valor de pH da água pura, nessa temperatura: 
(Dado: log102,5 = 0,4) 
 
a) 7,0 
b) 6,8 
c) 7,8 
d) 9,0 
e) 5,0 
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30. Em soluções aquosas o ânion dicromato está em equilíbrio dinâmico com o ânion cromato, segundo a 
reação representada por: 

Cr2O7
2-
 (aq.) + H2O (l)  2 CrO4

2-
 (aq.) +  2 H+ (aq.)

Cor alaranjada Cor amarela
 

 
Adicionando-se uma substância X a um frasco contendo solução aquosa de K2Cr2O7, observa-se alteração 
da cor alaranjada para amarela. Por outro lado, adicionando-se uma substância Y a outro frasco contendo a 
mesma solução, observa-se intensificação da cor alaranjada. 

 
Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE uma das possibilidades para as substâncias X e Y, 
respectivamente: 

 
a) H2SO4, NaOH. 
b) KOH, HCl. 
c) NaCl, HCl. 
d) HCl, H2SO4. 
e) NaOH, KOH. 
 
 
 
 



 
VOCÊ DEVERÁ OPTAR POR UM DOS IDIOMAS 
(INGLÊS – PAG. 13 OU FRANCÊS – PAG. 16) 

 
LÍNGUA INGLESA – QUESTÕES DE 31 A 40 
 

How can you tell when someone is lying? 
 
01 
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    In the children’s story, the wooden puppet Pinocchio could never hide a lie because when he told one, his 

nose grew longer. Wouldn’t it be convenient if that happened every time anyone told a lie? – or at least 

everyone except ourselves? But since it doesn’t, how can we decide whether someone is lying to us or 

telling the truth? 

    Psychologist Paul Ekman has made a lifetime study of how people act when they lie. Usually they not 

only want the hearer to believe the words they are saying; they also want to cover up some strong emotion 

that they are feeling such as guilt, shame, fear, anger, pain, or even pleasure. In addition to telling the lie, 

they want to conceal that emotion, and the easiest way to do this is by trying to substitute the signs of a 

different emotion. By noticing the contradictions between their words and their behavior, Ekman found that 

he could often catch them in the act of lying. 

    Ekman concludes that there are four kinds of behavior that can give a lie away: the liar’s words, voice, 

body, and face. He says that the hardest task for liars is to control their words and face, since they assume 

that that’s what the listener will he paying attention to. Consequently “lie catchers” should also pay close 

attention to the speaker’s voice and body signals, which she may forget to control. He then points out what 

the lie catcher should look for in deciding whether he is being deceived. 

    Obviously most lies are untruthful words, and it’s these words that we focus on. A common problem for 

liars is keeping their story straight. As we all know, one lie leads to another, and before the liar knows it, 

someone will comment, “But that’s not what you said a few minutes ago.” A less common but more fatal 

giveaway is what’s called a “slip of the tongue,” in which the liar accidentally tells the truth instead of the lie 

she intended to tell. Additionally, frequent pauses may indicate that she is making up the story as she goes 

along. 

    The liar’s voice can also give her away, and the voice is much harder to control than the words. When 

telling a lie, she may speak unusually loudly or softly, may speed up or slow down her speech for no 

apparent reason. This can be because of the emotion she’s hiding or because she feels self-conscious at 

telling a lie. The voice-clue that seems to be the most reliable is that when people are upset, their voices 

tend to become higher. But Ekman points out that vocal changes such as these are not always signs of 

lying; they simply indicate strong emotion which the person may be trying to conceal. 

    Some body behaviors can be controlled, but others can’t. When telling a lie, a person may swallow 

frequently, sweat, or breathe faster. Gestures can give her away: nervous gestures, such as swinging the 

foot, scratching or rubbing parts of the body, or twisting the hair often increase when a person is self-

conscious or under stress. The normal gestures that usually accompany speech are often used less when 

someone is lying. Or the liar may accidentally use a gesture that contradicts her words, such as nodding 

“yes” while saying “no.” 

    The final thing that can give a lie away is the liar’s face. Some facial behavior is impossible to control and 

can indicate that a person is emotional or self-conscious. Such signs include changes in facial color 

(reddening or paling), increased blinking, and enlargement of the pupils of the eyes. Some people find it 

impossible to hold back tears, and almost everyone finds it hard to produce tears in the absence of genuine 

emotion. But facial expressions fall into both categories: some of them are hard to control, while others can 

easily be falsified. 

    Since the liar often wants to mask her true emotion, she is likely to try to substitute a false one through 

her facial expression. The most common and successful mask is a smile. Ekman’s research has identified 

more than fifty different kinds of smiles, to which he has given names like the “felt smile” (this is a genuine 

smile), the “fear smile,” the “miserable smile,” the “embarrassed smile.” What distinguishes these smiles 

from each other is the tension and shape of the lips and also the behavior of the muscles around the eyes 

and in the eyebrows, forehead, and chin. A false smile tends to be a “mouth only” smile, rather than a “full- 
56 
57 
58 
 
 

face” smile that includes the eyes. In addition, the false smile may linger on the person’s face longer than a 

felt smile would. (Think of how uncomfortable you feel holding a smile for the camera, and how unnatural 

such smiles usually look in pictures.) 

 

(LOW, Marha Grace. Thresholds in reading. Boston: Heinle & Heinle, 1995. p. 161-162. Adapted.) 

 



 
31. In the first paragraphs (lines 1-15), the author: 
 

a) says he knows how to tell when someone is lying. 
b) expresses his wish that we could spot when people were lying. 
c) says nobody should lie, including ourselves. 
d) states that Pinocchio was always able to hide a lie. 
e) states that people’s faces do not change when they tell lies. 

 
 
32. The fragment “A common problem for liars in keeping their story straight” (lines 16-17) is closest in meaning 

to: 
 

a) Liars can’t walk straight when they tell a lie. 
b) Liars always keep a straight face when telling a lie. 
c) Liars have problems in telling the exact same story. 
d) Liars don’t have problems explaining their own stories. 
e) Liars can’t really comment on their story to anyone. 

 
 
33. According to the text, when telling a lie:  
 

a) it is more difficult to control the voice than the words. 
b) it is harder to slow down one’s speech than to speed up. 
c) it is equally inconvenient to speak in a very loud or very soft voice. 
d) it is convenient to speak fast, harshly and loudly. 
e) it is easy to hide emotions and facial expressions. 

 
 
34. According to the text, listeners, when suspecting of a liar, should pay attention to the following signs, 

EXCEPT: 
 

a) the speaker’s voice. 
b) the speaker’s facial expressions. 
c) the speaker’s body signals. 
d) the speaker’s lack of control. 
e) the speaker’s clothes. 

 
 
35. The underlined word, in the sentence: “…they also want to cover up some strong emotion that they are 

feeling such as guilt, shame, fear, anger or even pleasure” (lines 6-7), expresses an idea of: 
 

a) exclusion. 
b) conclusion. 
c) comparison. 
d) addition. 
e) opposition. 
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36. A “slip of the tongue” (line 19) happens when the person tells the truth: 
 

a) against his or her will. 
b) because he or she is tired. 
c) on purpose. 
d) because he or she is forced to. 
e) so he or she won’t be in trouble. 

 
 
37. Match the underlined phrasal verbs on the first column to their meanings on the second column: 
 

1. “…what the lie catcher should look for in deciding whether he is being 

deceived.” (lines 14-15) 
(     ) invent 

2. “…frequent pauses may indicate that she is making up the story as 

she goes along.” (lines 20-21) 
(     ) reveal 

3. “… they also want to cover up some strong emotion…” (line 6) (     ) retain 
4. “The liar’s voice can also give her away…”  (line 22) (     ) search 
5. “Some people find it impossible to hold back tears…” (lines 46-47) (     ) hide 

 
The CORRECT order is: 

 
a) 2, 4, 1, 3, 5. 
b) 2, 4, 5, 1, 3. 
c) 2, 4, 3, 1, 5. 
d) 4, 2, 1, 3, 5. 
e) 4, 2, 1, 5, 3. 

 
 
38. The active form of the sentence “he is being deceived” (line 15) is:  
 

a) Somebody deceived him. 
b) Somebody has deceived him. 
c) Somebody is deceiving him. 
d) Somebody has been deceiving him. 
e) Somebody is going to deceive him. 

 
 
39. All the following alternatives present comparisons in the superlative form of adjectives, EXCEPT: 
 

a) “easiest” (line 8). 
b) “most reliable” (line 25). 
c) “hardest” (line 12). 
d) “most lies” (line 16). 
e) “most common” (line 51). 

 
 
40. In the sentence, “Think of how uncomfortable you feel holding a smile for the camera, and how unnatural 

such smiles usually look in pictures” (lines 57-58), the word which can replace “such”, keeping its original 
meaning, is: 

 
a) that. 
b) some. 
c) their. 
d) other. 
e) these. 
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GEOGRAFIA – QUESTÕES DE 41 A 50 

  
41. Leia o texto abaixo, extraído do romance O cortiço, que revela um grave e histórico problema habitacional 

dos centros urbanos brasileiros. 
 

Um cortiço! Exclamava ele, possesso. Um cortiço! Maldito seja aquele vendeiro de todos os diabos! Fazer-

me um cortiço debaixo das janelas!... Estragou-me a casa, o malvado! 

[...] Noventa e cinco casinhas comportou a imensa estalagem. [...] 

[...] E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a 

esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar espontânea, ali mesmo, 

daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. 

Durante dois anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente.  

(AZEVEDO, Aluísio. O Cortiço. 3. ed. São Paulo: Ática, 1975. p. 20-21.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a realidade urbana brasileira, assinale a afirmativa 
CORRETA: 
 

a) Devido ao pouco investimento em políticas habitacionais para as classes mais pobres, as moradias 
inadequadas são problemas que persistem no Brasil há mais de um século. 

b) O problema relatado no texto é característico apenas em pequenos centros urbanos, uma vez que o 
governo federal aplica parcos recursos para construção de moradias. 

c) O texto revela uma opção de grande parte da população brasileira, que por motivos culturais prefere viver 
nos cortiços.  

d) Os cortiços não apresentam riscos à saúde nem à vida dos moradores, pois são construídos com padrões 
técnicos e arquitetônicos adequados. 

e) As formas de habitação relatadas no texto se mantiveram ao longo do tempo, mesmo havendo uma 
elevação significativa da renda recebida pela população mais pobre. 
 
 

42. No dia 04 de junho de 2006 o programa Globo Rural apresentou uma reportagem sobre o processo de 
desertificação no Nordeste brasileiro, associado à pequena produção agrícola. Nessa matéria aparece 
relatado o seguinte:  

As áreas mais críticas ficam no sertão nordestino. Em Irauçaba (CE), a desertificação avança sobre a 

caatinga e faz surgir uma imensidão de areia; o mesmo ocorre no Seridó, entre o Rio Grande do Norte e a 

Paraíba; em Cabrobó (PE), o solo degradado se transforma num tapete de pedras. Apesar de ser mais 

comum na Caatinga, o problema também pode surgir em outro tipo de ambiente. A maior área em 

desertificação do país é de Gilbués, sul do Piauí.  

(DESERTO Brasileiro. Disponível em: http://globoruraltv.globo.com.br. Acesso em: 23 jul. 2006.) 

 
Em relação ao processo de desertificação no Nordeste brasileiro e sua associação à pequena produção 
agrícola, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 

a) A maior parte da desertificação ocorre nas pequenas propriedades do sertão nordestino, aumentando a 
pobreza no campo e o processo de emigração. 

b) A desertificação atinge as áreas produtoras de cana-de-açúcar, reduzindo a produção de álcool 
combustível.  

c) O processo de desertificação é derivado das forças da natureza, devido às características edafoclimáticas 
da região. 

d) O desmatamento, o garimpo e as queimadas são outras práticas que aceleram o processo de 
desertificação. 

e) A desertificação é um problema social e ambiental, pois torna a terra improdutiva e desprovida de 
vegetação, afetando a produção agrícola do pequeno produtor. 
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43. Observe a tabela a seguir: 

 
Balança comercial brasileira – 2000 a 2004 (em milhões de US$) 

Ano Exportações Importações Saldo 

2000 55.086 55.837    -751 

2002 60.362 47.240 13.122 

2004 96.475 62.805 33.670 
 
                           (Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2006.) 

 
Com base na análise dos dados da tabela e nos conhecimentos sobre comércio exterior brasileiro, assinale 
a afirmativa CORRETA: 
 

a) As importações cresceram continuamente, em função das importações de produtos agrícolas europeus e 
de material eletroeletrônico do Mercosul. 

b) O crescimento nas exportações deve-se ao desempenho das indústrias brasileiras de produtos de alta 
tecnologia no mercado africano. 

c) O aumento das exportações brasileiras ocorreu porque a Organização Mundial do Comércio (OMC) 
reduziu as barreiras comerciais dos países ricos aos produtos oriundos do Mercosul. 

d) O superavit na balança comercial deve-se aos esforços políticos do governo federal e ao bom 
desempenho dos produtos agropecuários, como a soja, no mercado internacional. 

e) O aumento das exportações é conseqüência do processo de globalização, que ampliou trocas comerciais 
internacionais, reduzindo a desigualdade entre os países ricos e pobres. 
 
 

44. Observe a tabela abaixo, que mostra dados sobre a União Européia, o Mercosul e a Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (SADC). 
 

Bloco ou área de 
acordos comerciais 

População 

(milhões de habitantes) 

Produto Nacional Bruto - 
PNB 

(bilhões de dólares) 

Renda per capita média 
(dólares) 

União Européia    375,4 8.272 23.226 

Mercosul 210 1.111   5.370 

Comunidade de 
Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) 

     191,08 166,4  1.584 

 
(SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Trilhas da Geografia: Espaço Geográfico Mundial e Globalização. São 
Paulo: Scipione, 2001. Adaptado.) 
 

Com base na análise da tabela e em conhecimentos sobre a dinâmica dos blocos econômicos e da 
formação de áreas de acordos comerciais, assinale a afirmativa CORRETA: 
 

a) Os dados revelam que a grande desigualdade socioeconômica intra e interblocos reflete os diferentes 
processos de formação socioespacial. 

b) A área de acordo comercial na África Austral é a mais promissora, devido ao grande mercado consumidor 
e à maior igualdade social. 

c) O Mercosul é o bloco que se encontra no estágio mais avançado de integração, entrando na fase da união 
monetária. 

d) A União Européia, mesmo tendo os melhores índices de PNB e renda per capita, encontra dificuldades no 
processo de integração que permanece na união aduaneira. 

e) Os blocos, mesmo tendo diferenças, são exemplos de como os países podem se fortalecer numa 
estratégia contra a hegemonia do capitalismo imperialista. 
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45. Observe a figura abaixo:  
 

  
(Fonte: VESENTINI, José William; VLACH, Vânia. Geografia Crítica, 1: O Espaço Natural e a Ação Humana. São 
Paulo: Ática. 2000. p. 90.  Adaptado.) 

 
No decorrer do tempo geológico, as rochas sofrem diversas modificações e se transformam. Com base na 
figura acima e nos conhecimentos sobre dinâmica da crosta terrestre, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 

a) As rochas ígneas são formadas a partir do resfriamento do magma, levando à formação de rochas como o 
granito. 

b) O intemperismo transforma as rochas ígneas em metamórficas, como ocorreu com a formação do calcário 
na região de Sete Lagoas (MG). 

c) As rochas metamórficas são mais resistentes ao intemperismo do que as rochas sedimentares, permitindo 
o uso dessas na construção civil. 

d) As rochas sedimentares são formadas pelo processo de compactação do material oriundo do 
intemperismo e do transporte das rochas ígneas ou metamórficas. 

e) As rochas metamórficas resultam da transformação de rochas antigas, que sofreram pressão ou elevação 
de temperaturas, como é caso do gnaisse. 
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46. Observe o gráfico abaixo: 

Distribuição das pessoas ocupadas, pelos ramos de 
atividade, segundo as Grandes Regiões-1999
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(Fonte: Pesquisa Nacional por amostra de domicílios: síntese de indicadores 1999. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.) 
 

Com base no gráfico e nos conhecimentos sobre perfil socioeconômico do Brasil, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 
 

a) No Brasil, em função das transformações no processo produtivo, a população ocupada em atividades 
industriais é elevada. 

b) Em função da elevada urbanização da região Sudeste, a população ocupada em atividades agrícolas é 
menor do que nos demais setores. 

c) Na região Nordeste, a elevada participação da população em atividades agrícolas está vinculada à baixa 
tecnificação deste setor. 

d) A participação da população em atividades agrícolas na região Centro-Oeste relaciona-se à expansão da 
fronteira agrícola. 

e) Na região Norte, a expressiva ocupação da população no comércio está relacionada à constituição de 
Zonas Especiais de Comércio. 
 
 

47. A indústria cultural norte-americana teve enorme influência na vida social e cultural do Brasil e de toda a 
América Latina. Uma das mais importantes dessas influências esteve representada pela coluna de heróis e 
super-heróis, tais como: Flash Gordon, Jim das Selvas, Mandrake, Zorro, Fantasma, Tarzan, Super-Homem, 
Capitão América, Batman, Homem de Borracha, Capitão Marvel e muitos outros. Juntamente com os 
personagens de Walt Disney, que chegam ao Brasil na década de 40, a “invasão” desses personagens 
assinala o novo contexto socioeconômico, político e cultural da nação brasileira. 
 

Tendo em vista as principais características socioespaciais do Brasil nesse contexto, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 
 

a) O país estava se industrializando e formava-se paulatinamente uma indústria cultural, que se difundia a 
partir da região Sudeste. 

b) A difusão do american way of life impulsionou o consumo de mercadorias, o que interferiu no processo de 
instalação de indústrias de bens de consumo. 

c) Em função da Guerra Fria, uma das estratégias da indústria cultural norte-americana foi a conquista de 
novos parceiros políticos e econômicos.  

d) O elevado crescimento das cidades na região Sudeste, associado ao aumento da pobreza, impossibilitou 
a expansão da indústria cultural nas principais cidades da região Sudeste. 

e) Os elevados investimentos em infra-estrutura, com vistas a integrar o território a partir da 2a Guerra, 
possibilitaram a difusão das idéias e produtos norte-americanos. 
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48. Observe as tiras abaixo, que retratam um problema ambiental: 

Ei Kava! Você sabia que os 
caraíbas chamam Jaci de Lua
e a M’boi de cobra?

E aquilo,
Papa-Capim?

Como os
 caraíbas
chamam
 aquilo?

Progresso!

Oba, Oba! Plantando
uma árvore nova,

Chico?!

Essa aí é
di quê?

Di goiaba?
Di jaca?

Di manga?

Nâo!
Di

Isperança...

 
 

(Fonte: MAGALHÃES, Cláudia et al. Passaporte para Geografia. São Paulo: Ed. do Brasil, 2005, p. 28. Adaptado.) 
 

Com relação ao problema ambiental, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 
a) É resultado do modelo de desenvolvimento econômico vigente. 
b) Provoca a erosão dos solos e altera o microclima. 
c) Resulta no assoreamento dos rios e rebaixamento dos aqüíferos. 
d) É característica apenas dos países pobres. 
e) É conseqüência do crescimento urbano e industrial. 



24 GABARITO 1 1O
 DIA PROCESSO SELETIVO 2007

 
49. Observe as figuras abaixo, que ilustram diferentes paisagens encontradas no mundo:  
 

 
1 

 

2 

 

3 
 

4 

 
(Fonte: BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros em Ação: Ensino Médio – Ciências Humanas e suas Tecnologias. 
Brasília: MEC, 2002. p. 402-403.) 
 

De acordo com as figuras e os conhecimentos sobre os conceitos geográficos, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 
 
a) As paisagens retratadas nas quatro figuras são resultados de um conjunto de formas materiais dispostas 
e articuladas no espaço geográfico. 

b) As figuras 1 e 3, ao representarem diferentes paisagens, refletem as ações transformadoras do homem 
sobre a natureza. 

c) A figura 4 indica que as condições naturais dos desertos impedem que os homens os transformem numa 
paisagem cultural.  

d) As paisagens reproduzem diferentes imagens de mundo, ressaltando os aspectos da cultura dominante e 
de grupos alternativos (não dominantes). 

e) A paisagem retratada na figura 2 ilustra a intensa transformação da natureza pela ação humana, criando 
elementos artificiais. 
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50. Leia o texto abaixo: 

 
Uma reportagem publicada em agosto de 2006 informava que o presidente venezuelano Hugo Chávez 

visitava a China para ampliar os acordos petrolíferos, bem como assinar vários acordos de cooperação em 

educação, informação e outros setores não especificados. No entanto, dizia que o petróleo era o ponto 

principal da visita de Chávez, visto que o maior interesse do presidente venezuelano era assinar acordos 

para aumentar a quantidade de barris vendidos para a China. Assinalava, também, que o presidente 

venezuelano deveria assinar contratos para a construção de navios petroleiros de grande tonelagem com o 

intuito de evitar gastos com o aluguel destas embarcações. Segundo Chávez, sua intenção era criar sua 

"própria frota, das maiores do mundo". 

Por fim, informava o repórter que, desde que tinha chegado ao poder em 1999, Chávez tinha visitado a 

China em quatro ocasiões, a última em dezembro de 2004, quando assinou oito acordos de cooperação 

energética.  

 
De acordo com as informações da notícia e em conhecimentos sobre a América Latina, assinale a afirmativa 
INCORRETA: 

  
a) A estratégia de aumentar a venda de petróleo para a China visa reduzir a dependência econômica em 
relação aos Estados Unidos. 

b) As iniciativas de Chávez para ampliar a comercialização de petróleo com a China podem não ter êxito em 
função da pequena produção petrolífera da Venezuela. 

c) Chávez busca ampliar o leque de compradores alternativos de petróleo, projetando-se como liderança 
política na América Latina. 

d) O aumento da comercialização do petróleo venezuelano para a China vem amenizando os problemas de 
abastecimento enfrentados por este país em função dos conflitos no Oriente Médio. 

e) Apesar dos esforços de Chávez para diminuir a dependência dos Estados Unidos, estes ainda são o 
maior comprador do petróleo venezuelano.  
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HISTÓRIA – QUESTÕES DE 51 A 60 
 

51. Durante a Antigüidade, os gregos tinham na religião uma das principais formas de expressão do seu 
pensamento. A partir da elaboração de uma rica mitologia, constituída por um conjunto de narrativas (lendas) 
e crenças, os gregos procuravam explicar, através de símbolos, os primórdios do mundo e da humanidade, 
bem como compreender a natureza e as ações dos homens em sociedade. 

No que diz respeito às características da religião grega, na Antigüidade, assinale a afirmativa INCORRETA: 
 

a) Na tradição grega o monte Olimpo era o local em que os deuses se reuniam, sob a liderança de Zeus, 
senhor supremo dos deuses e dos homens. 

b) Os deuses gregos eram cultuados nos lares e em cerimônias públicas, tendo características 
antropomórficas. 

c) Os ritos e doutrinas cultuadas pelos gregos foram adotados pelos romanos, mas renegados após a 
consolidação do Cristianismo.   

d) Os deuses gregos tinham funções distintas, obedecendo a uma hierarquia, e estavam no céu, no mar e na 
terra. 

e) Alguns deuses eram cultuados em toda a Grécia, embora cada pólis tivesse os seus deuses locais, 
protetores da cidade. 

 
 

52. A década de 1920 foi um período de crise da “república do café-com-leite”, uma vez que as transformações 
ocorridas nos anos anteriores contribuíram para a melhor organização dos grupos sociais existentes e o 
surgimento de outros. Alguns desses grupos se voltaram contra a política tradicional, baseada no poder das 
oligarquias, no autoritarismo e nas fraudes eleitorais, manifestando seu descontentamento através de 
movimentos civis e militares. 

 
Sobre a década de 1920 no Brasil, é CORRETO afirmar que houve: 

 
a) um levante conhecido como Intentona Comunista, logo após a fundação do Partido Comunista do Brasil, 

que congregou um grande número de operários e intelectuais.  
b) duas das mais importantes revoltas do movimento denominado tenentista, que queria moralizar a vida 

política, pôr fim à corrupção eleitoral e promover reformas sociais. 
c) a Revolta da Vacina, em que o Rio de Janeiro transformou-se num campo de batalha, com a formação de 

barricadas e violentos choques entre populares e tropas do governo. 
d) duas greves gerais nos principais centros urbanos do país, sob a liderança de industriais e comerciantes 

insatisfeitos com a política governamental de valorização dos produtos agrícolas. 
e) o movimento modernista, durante a realização da Semana de Arte Moderna, evento ocorrido em São 

Paulo em 1922, cujo manifesto defendeu o fim do voto de cabresto e da política dos governadores.  
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53. Ao longo da vigência do regime militar no Brasil (1964-1985), os períodos conhecidos como “distensão” e 
“abertura” apresentaram alguns fatos significativos, tais como: 

 
1. intensa propaganda ufanista, que passava a imagem de um Brasil despertando para o mundo, como um 

país do futuro, com investimentos em grandes obras, como a Transamazônica e a Ferrovia do Aço. 
2. concessão de anistia aos exilados que haviam sido acusados ou condenados por crimes de caráter 

político e a revogação do Ato Institucional no 5 (AI-5). 
3. ação repressora aos grupos militares da chamada “linha dura”, que agiam contra os opositores do 

regime, além do agravamento da situação da dívida externa, que se tornou crítica. 
4. ocorrência do chamado “milagre econômico brasileiro”, caracterizado por um grande crescimento da 

economia e pela disponibilidade de capitais estrangeiros para investimentos no país. 
5. criação da figura dos chamados “senadores biônicos”, extensão do mandato presidencial para seis anos 

e, a partir de 1982, das eleições diretas para governadores, entre outras reformas políticas. 
 

Assinale a alternativa que apresenta os fatos CORRETOS: 
 

a) 1, 2 e 5. 
b) 2, 3 e 4. 
c) 1, 4 e 5. 
d) 1, 3 e 4. 
e) 2, 3 e 5. 

 
 

54. Mohandas Ghandi, também conhecido como Mahatma (grande alma), nasceu na Índia em 1869. Após 
formar-se advogado em Londres, Ghandi trabalhou na África do Sul até 1914, quando retornou ao seu país. 
A partir daí, tornou-se o grande líder do movimento de emancipação da Índia em relação ao domínio inglês, 
que viria a se concretizar em 1947. Sobre a luta pela independência e a construção da soberania indiana, 
assinale a afirmativa INCORRETA: 

 
a) O movimento de emancipação da Índia terminou com a recusa do país em integrar a Comunidade 

Britânica e, conseqüentemente, o seu alinhamento com a União Soviética. 
b) A estratégia de luta utilizada por Ghandi e seus seguidores baseava-se em dois princípios: o da não-

violência e o da desobediência civil. 
c) A divisão entre hindus e muçulmanos foi um pretexto utilizado pelo governo inglês para dividir o território 

de sua ex-colônia em dois países: Índia e Paquistão. 
d) O boicote aos produtos ingleses também foi uma das práticas adotadas por Ghandi, que se vestia com 

roupas indianas tradicionais. 
e) A Inglaterra permitia a atuação de partidos contrários ao seu domínio na Índia, como o Partido do 

Congresso, desde que legalizados. 
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55. Nos séculos XIX e XX, houve várias tentativas de criação de comunidades coletivas, geralmente dedicadas à 
produção agrícola, algumas bem-sucedidas e outras não. Os inspiradores, os fundadores e os integrantes 
dessas comunidades eram críticos do capitalismo e de seu modelo econômico, razão pela qual buscavam a 
organização da sociedade em novas bases.  

Utilizando os conhecimentos sobre algumas dessas comunidades, enumere a coluna da direita de acordo 
com a da esquerda.  

 
1. Kibutz (     ) Cooperativa agrícola voluntária surgida após a Revolução 

Bolchevique de 1917, base do sistema de coletivização da 
União Soviética, que começou a ser privatizada em 1992. 

2. Colônia Cecília (     ) Colônia socialista fundada nos Estados Unidos pelo 
industrial inglês Robert Owen, onde a jornada de trabalho 
foi reduzida e os salários aumentados, com o objetivo de 
melhorar as relações entre capital e trabalho. 

3. Kolkhoz (     ) Colônia agrícola comunitária, de caráter voluntário, que na 
sua origem se caracterizava pela propriedade coletiva da 
terra e que teve papel importante na criação do atual 
Estado de Israel. 

4. Nova Harmonia (     ) Colônia agrícola fundada em 1890, no atual Estado do 
Paraná, por italianos, reunidos por iniciativa de Giovanni 
Rossi, músico e teórico anarquista, autor do livro Il 
Commune in Riva al Mare. 

5. Falanstério  (     ) Edifícios comunitários idealizados por Charles Fourier, 
com o objetivo de atingir a felicidade humana, nos quais 
seria abolida a divisão do trabalho e cada homem 
desenvolveria suas aptidões. 

 
A seqüência CORRETA é: 

 
a) 3, 4, 1, 2 e 5. 
b) 1, 2, 3, 4 e 5. 
c) 1, 2, 3, 5 e 4. 
d) 3, 2, 1, 5 e 4. 
e) 4, 3, 5, 2 e 1. 

 
 

56. A primeira Constituição Brasileira, outorgada em 1824, apresentava uma novidade em relação às 
monarquias constitucionais existentes no Ocidente: a existência de um quarto poder, o Poder Moderador, 
idealizado pelo pensador liberal suiço Henri-Benjamim Constant de Rebecque, mas que na prática 
funcionava de maneira oposta à que ele havia concebido. Sobre as características do Poder Moderador 
criado pela Constituição de 1824, é CORRETO afirmar que ele assegurava: 

 
a) a liberdade de imprensa no país. 
b) o equilíbrio entre os demais poderes. 
c) a participação do povo nas eleições. 
d) o controle dos órgãos do Estado pelo Imperador.     
e) a igualdade de todos perante as leis. 
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57. Em 1969, centenas de milhares de pessoas se reuniram em uma fazenda no interior do Estado de Nova 
York (EUA), no Festival de Woodstock, entre as quais Jimmy Hendrix, Joan Baez, Ravi Shankar e The Who.  
Este festival foi considerado um marco do movimento conhecido como contracultura. Sobre este movimento, 
é CORRETO afirmar que: 

 
a) apóia a intervenção armada nos países do Terceiro Mundo. 
b) defende o rock da influência exercida pela música erudita.   
c) valoriza as manifestações da cultura nacional. 
d) condena o cultivo de produtos transgênicos. 
e) questiona valores centrais instituídos na cultura ocidental.  

 
 

58. Na segunda metade do século XVIII, durante a administração de Sebastião José de Carvalho e Melo, o 
Marquês de Pombal, foram adotadas medidas pelo governo português no sentido de aumentar o controle e a 
agilidade do governo colonial. NÃO constitui medida adotada por Pombal: 

 
a) a extinção oficial do antigo sistema de capitanias hereditárias. 
b) a revogação da lei que proibia a existência de manufaturas.  
c) a transferência da capital da Colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. 
d) a criação da Administração Geral dos Diamantes. 
e) a elevação do Brasil à categoria de Vice-Reinado. 

 
 

59. Entre os séculos VI e VII da Era Cristã, o mundo árabe foi marcado pela divulgação das idéias do profeta 
Maomé, que influenciariam a vida e os costumes dos árabes a partir do advento de uma nova religião, o 
Islamismo, reunindo elementos judaicos e cristãos e pregando a existência de um deus único, Alá. 

Sobre as causas para o rápido processo de expansão muçulmana, é CORRETO afirmar que: 
 

a) o auxílio dado pelo Papado aos membros do califado, responsáveis pela divulgação do Islamismo, 
diminuiu a influência do Catolicismo ortodoxo e do Judaísmo no Oriente Próximo. 

b) a aceitação pela Igreja Ortodoxa das idéias pregadas por Maomé e seus seguidores provocou uma 
disputa entre iconoclastas e iconólatras, contribuindo para o fortalecimento do Islã na região de Bizâncio. 

c) a tradução do livro sagrado do Islamismo – o Corão – para as línguas ocidentais permitiu a divulgação dos 
preceitos de Maomé na Península Ibérica, que foi controlada pelos árabes entre os séculos VIII e XV. 

d) o acordo político e religioso entre xiitas, sunitas e sufitas após a morte de Maomé permitiu a superação 
das disputas internas do Islamismo e a instauração de um Estado Teocrático na Península Arábica. 

e) a política de expansão árabe, motivada pelo crescimento populacional e escassez de terras férteis na 
Península Arábica, baseou-se na guerra santa e na tolerância religiosa para com os povos conquistados. 
 
 

60. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e outros países industrializados passaram por um 
período de crescimento econômico que, aliado aos avanços da ciência e da tecnologia, estimulou a 
produção de bens de consumo. Esta expansão econômica veio associada ao desenvolvimento de um novo 
conceito de Estado, concebido para garantir não apenas os direitos políticos.  

O termo que exprime esse novo conceito de Estado é: 
 

a) Estado de Bem-estar Social. 
b) Estado Absolutista. 
c) Estado Liberal. 
d) Estado Totalitário. 
e) Estado Socialista. 
 


