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GEOGRAFIA

QUESTÃO  11

Observe a tabela.

TAXAS DE URBANIZAÇÃO EM PAÍSES SELECIONADOS, 2003 (em %)

* Estimativa.
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD,

2003.

Com relação ao processo de urbanização e industrialização do mundo, analise as afirmativas abaixo.

I - Com exceção da China e da Índia, com as maiores populações do planeta e industrialização recente, todos os
países industrializados são urbanizados.

II - Há países que apresentam índices muito baixos de industrialização e outros que praticamente não dispõem de
um parque industrial, no entanto, são urbanizados.

III - Nos países subdesenvolvidos, independente do nível de industrialização, a grande transferência da população do
campo para a cidade, notadamente para as grandes metrópoles, agravou os problemas urbanos, conseqüência
da macrocefalia urbana.

Estão corretas as afirmativas:

A) apenas I e II.

B) I, II e III.

C) apenas I e III.

D) apenas II e III.
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QUESTÃO  12

Cerca de 2/3 da superfície terrestre são ocupados por água, assim distribuída: 97,5% são salgadas e estão em
oceanos e mares; 2,5% são doces e se encontram em geleiras ou regiões subterrâneas de difícil acesso e apenas
0,007% é doce e se encontra em rios, lagos e atmosfera, de fácil acesso ao consumo humano. A disponibilidade de
água é vital para a humanidade, porém, no final do século XX, mais de 250 milhões de pessoas no mundo sofriam com
a escassez crônica de água.

A respeito do tema e das informações acima, assinale a alternativa correta.

A) No final do século XX, a água era utilizada para as seguintes finalidades: consumo humano 70%, irrigação 22%
e indústria 8%.

B) A escassez de água em diversos países é condicionada por fenômenos naturais e intensificada pelo mau uso do
solo.

C) No Brasil, a água subterrânea é a principal fonte de água para o abastecimento urbano.

D) A escassez de água no mundo é resultado exclusivo de ações políticas inadequadas e, à medida que tais ações
forem corrigidas não haverá mais falta de água.

QUESTÃO  13

As áreas destacadas no mapa, apesar de descontínuas, apresentam grandes semelhanças de clima e de vegetação.

Fonte: FERREIRA,G. M. L. Atlas Geográfico:  espaço
mundial. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2003, p.80.
(Adaptado)

O clima e a vegetação representados no mapa são respectivamente:

A) clima úmido; vegetação herbácea denominada pradarias.

B) clima temperado oceânico; vegetação decídua.

C) clima frio e seco; vegetação formada por estepes.

D) clima mediterrâneo; vegetação formada por arbustos ou por bosques.

Áreas em dest aque

0 5530

Km

N

7



Processo Seletivo/UFU - julho 2007  -  1ª Prova Comum
T

IP
O

 1

QUESTÃO  14

Com relação à produção de minério de ferro no Quadrilátero Ferrífero, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A Cia. Vale do Rio Doce (CVRD) - responsável pela exploração, pelotização e comercialização do minério de ferro
da região - exporta grande parte da produção brasileira para os Estados Unidos, Japão e União Européia.

B)  A região do Quadrilátero Ferrífero possui a maior reserva de minério de ferro do mundo e constitui a segunda maior
área produtora do país, depois da Serra do Carajás no Pará.

C) Parte do minério de ferro, que não é exportada, é utilizada nos complexos siderúrgicos da região Sudeste, na Cia.
Siderúrgica Nacional, na Cia. Siderúrgica Paulista, na USIMINAS e na Cia. Siderúrgica Tubarão.

D) O minério exportado é transportado pela estrada de ferro Vitória-Minas, que liga o Quadrilátero ao porto de Tubarão
no Espírito Santo, e pela estrada de ferro Centro-Atlântica, que liga a região ao porto de Sepetiba no Rio de Janeiro.

QUESTÃO  15

“A ordem global busca impor, a todos os lugares, uma única racionalidade. E os lugares
respondem ao Mundo segundo os diversos modos de sua própria racionalidade [...]. A ordem
global funda as escalas superiores ou externas à escala do cotidiano. Seus parâmetros são a
razão técnica e operacional, o cálculo de função, a linguagem matemática. A ordem local
funda a escala do cotidiano, e seus parâmetros são a co-presença, a vizinhança, a intimidade,
a emoção, a cooperação e a socialização com base na contigüidade.”

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e
tempo, razão e emoção. São Paulo: Edusp, 2002, p.
338-339.

Sobre o processo de globalização tratado acima, assinale a alternativa correta.

A) A cultura é também a base por meio da qual se constroem poderosos vínculos de identidades coletivas que desafiam
de múltiplas maneiras a homogeneização e o cosmopolitismo.

B) A globalização elimina as diferenças, singularidades e particularidades que pontilham a esfera da cultura, pois os
fluxos globais de informação impõem uma complexa morfologia cultural.

C) A produção cultural constitui o mais importante setor da economia moderna, visto que todos os lugares são igualmente
receptivos a suas mercadorias, pois todas as pessoas que neles vivem recebem ou interpretam imagens e apelos
publicitários da mesma maneira.

D) A “sociedade em rede”, produto da era das telecomunicações globais, não possui fronteiras sociais e geográficas,
unifica populações e lugares, pois ela trata apenas de desigualdades sociais e econômicas.
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Constitui-se como um conflito, pois envolve uma nação cuja população se encontra distribuída por seis países.
Forma a maior nação do mundo sem Estado.

O enunciado refere-se

A) à questão Curda.

B) aos conflitos da Caxemira.

C) aos conflitos na Chechênia.

D) à questão Basca.

QUESTÃO  17

Observe a figura.

Fonte: MARINHA do Brasil. Secretaria da Comissão Interministerial para
os recursos do mar.  www.secirm.mar.mil.br/Acesso em fev. 2007. (Adaptado)

Sobre o relevo submarino, representado acima, assinale a alternativa correta.

A) O fundo do mar possui formas variadas de relevo, resultantes da ação dos agentes internos e do intenso intemperismo
físico.

B) A região pelágica é o relevo submarino onde se encontram as depressões, as dorsais e as montanhas tectônicas,
como Fernando de Noronha (vulcânica).

C) A plataforma continental, composta basicamente de rochas metamórficas, é a continuação do continente, enquanto
que o talude corresponde às fossas oceânicas.

D) A região abissal, onde se encontram as bacias sedimentares de grande importância econômica, constitui um desnível
abrupto entre o continente e a plataforma continental.

Sial
Sima

Região pelágica

Plataforma Continental

Região abissal

Talude
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QUESTÃO  18

A China é hoje um país com dois sistemas econômicos: o socialista, que resiste nas regiões mais distantes dos
grandes centros, sobretudo nas relações de propriedade, e o capitalista, que organiza cada vez mais as relações de
produção e de trabalho, principalmente nas regiões mais modernas.

Sobre a economia chinesa e o seu desenvolvimento, analise as afirmativas abaixo.

I - A partir da abertura das chamadas Zonas Econômicas Especiais e das Cidades Abertas, a China passou a ter a
economia que mais cresce no mundo.

II - A produção industrial chinesa tem apresentado crescimento homogêneo, não só em termos territoriais como
também setoriais.

III - A China ainda é um país de camponeses, visto que mais da metade de sua população total vive em áreas rurais.

IV - A liberalização econômica e os baixos custos de mão-de-obra são fatores fundamentais para o crescimento
econômico chinês.

São corretas as afirmativas:

A) apenas I, II e III.

B) apenas I, III e IV.

C) apenas II, III e IV.

D) apenas III e IV.

QUESTÃO  19

O terceiro relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) − da ONU − divulgado em
abril de 2007, coloca o Ártico no topo da lista das regiões sob pressão do aquecimento global, devido à elevação da
temperatura superior à média mundial. As mudanças aceleradas na criosfera terão repercussões dramáticas em outras
partes do mundo.

Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O aumento da temperatura nos pólos compromete a troca de calor na atmosfera, o que pode acentuar manifestações
climáticas extremas, como tempestades, ondas de calor e seca.

B) A redução da área coberta por neve e gelo aumenta a absorção do calor dos raios solares na terra e no mar, o que
eleva a temperatura global. Por esse motivo, o aquecimento da atmosfera é maior no Ártico.

C) Os pólos são frios devido à inclinação do planeta em relação ao Sol, pois os raios solares chegam com menos
energia aos pólos. O frio também é maior porque 90% dessa energia solar são refletidas pelo gelo e pela neve.

D) No Ártico estão concentrados 90% do gelo do planeta. Lá, encontra-se a décima maior reserva de petróleo conhecida,
e foram registradas as menores temperaturas da superfície terrestre.
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Adotada no Brasil nas décadas de 1960-70, a modernização da agricultura não resolveu a questão agrária e, sim,
agravou os problemas socioambientais. Neste sentido, consideram-se efeitos diretamente relacionados ao processo de
modernização agrícola brasileira, EXCETO:

A) o processo de modernização da agricultura acentuou as desigualdades sociais, aprofundou o processo de
concentração da terra e gerou o aumento da dependência dos agricultores, com relação às empresas do agronegócio.

B) a modernização é resultante de pacotes tecnológicos importados, caracterizada pela incorporação de maior dosagem
de adubos e calcários, agrotóxicos, sementes melhoradas, tratores e equipamentos na agropecuária.

C) a indústria brasileira voltada para o campo desenvolveu-se, principalmente, para grandes produtores, que foram
estimulados a adquirir os insumos modernos pelos créditos governamentais subsidiados.

D) a modernização favoreceu a fixação da população e o aumento do emprego no campo, com a adoção de técnicas
alternativas de produção, visando ao aproveitamento adequado dos recursos naturais, a exemplo do emprego de
sementes transgênicas.
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HISTÓRIA

QUESTÃO  21

A imagem abaixo foi concebida em 1434 pelo artista flamengo Jan Van Eyck (1390-1441). A cena foi encomendada
pelo mercador italiano Giovanni Arnolfini – retratado na tela ao lado de sua noiva, Jeanne de Chenany – e testemunhava
a união conjugal desse casal.

Jan Van Eyck. O Casal Arnolfini (1434). Óleo sobre madeira, 82 X 60 cm. Galeria Nacional, Londres.
Disponível em: http://gallery.euroweb.hu/art/e/eyck_van/jan/15arnolf/15arnol.jpg

Considerando o contexto social, econômico e artístico em que esse quadro foi pintado, assinale a alternativa
INCORRETA.

A) O quadro é indicativo de transformações históricas pelas quais passavam a Europa desde a crise do feudalismo.
Ele testemunha a emergência de novas classes sociais e de novos sentidos para a arte no contexto da chamada
Revolução Comercial, retratando uma cena cotidiana de pessoas comuns (no caso, burgueses).

B) No século XV, a presença de mercadores italianos no norte da Europa era comum. Flandres e a Península Itálica
estavam conectadas entre si desde, pelo menos, o século XIII, fazendo parte de uma grande rede de comunicação
comercial, marítima e terrestre constituída na Europa.

C) O quadro demonstra que a nascente burguesia européia, do século XV em diante, passou a gozar de status social
correspondente ao da nobreza. Isso porque, ao longo dos séculos XV, XVI e XVII, figurar em obras de arte era
privilégio exclusivo dos grupos sociais de maior poder e prestígio.

D) A pintura flamenga do século XV dialogou com o Renascimento Italiano. A técnica da pintura a óleo, por exemplo,
foi introduzida em Flandres e também na Itália naquela época. Essa técnica permitiu que pintores flamengos,
florentinos e venezianos dessem mais realismo e vivacidade às suas obras.

12



Processo Seletivo/UFU - julho 2007  -  1ª Prova Comum

T
IP

O
 1QUESTÃO  22

Relacione o poema abaixo ao contexto histórico europeu dos séculos XVII e XVIII e assinale a alternativa correta.

O SILÊNCIO DE PASCAL

“O silêncio desses espaços infinitos me apavora”
Os pensamentos estraçalhados de Pascal
São a crise de uma consciência excepcional
No limiar de uma nova era
O místico Pascal
Contempla o céu estrelado
Numa vã espera de vozes
O céu calou-se
Estamos sós no infinito
Deus nos abandonou
“Daquela estrela à outra
A noite se encarcera
Em turbinosa vazia desmesura
Daquela solidão de estrela”
(Leopardi via Haroldo de Campos)
Nenhum UFO
No close contact of the third kind [nenhum contato imediato de terceiro grau]
A solidão “cósmica” de Pascal
É o pendant do vazio
De sua classe social
Cuja hegemonia está para terminar
Os germes da revolução francesa
Que vai derrubar a nobreza
E colocar a burguesia no poder
Já estão no ar
Pascal ouve nos céus
O tremendo silêncio.

Paulo Leminski. O silêncio de Pascal. Apud: ARANHA, M. L. A. & MARTINS,

M. H. P. Filosofando. São Paulo: Editora Moderna, 1986. p. 140.

A) O poema refere-se a uma “crise de consciência” expressa no pensamento de Pascal. Essa crise pode ser referenciada
como desdobramento histórico das Reformas Religiosas, do nascimento das relações capitalistas, da formação de
Estados Modernos na Europa e das Revoluções Científicas.

B) No texto, “a solidão de Pascal” é a solidão de sua “classe social”. O poema sugere, metaforicamente, com isso, que
a burguesia - classe à qual Pascal pertencia - se sentia sem apoio político no Regime Absolutista. A Revolução
Francesa viria, posteriormente, pôr fim a essa “solidão”.

C) O silêncio apavorante que Pascal ouve dos céus alude a seu irracionalismo romântico. Nesse sentido, a “crise de
consciência” à qual se refere o texto deve ser lida como reação às transformações sociais, políticas e intelectuais
que ocorriam na chamada “Época do Terror” da Revolução Francesa.

D) A solidão política da burguesia no Estado Absolutista é comparada, no texto, com a solidão do homem ao pensar
que não há vida inteligente fora da Terra. Assim, o autor faz uma ironia às “classes dominantes” do  Antigo Regime
- clero e nobreza - que não são tratadas como “vida inteligente”.
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QUESTÃO  23

Considere as informações a seguir.

Uma das figuras mais proeminentes da História Política de Portugal no século XVIII foi Sebastião José de Carvalho
e Melo, mais conhecido como marquês de Pombal, ministro de Dom José I. Sobre as políticas pombalinas, o historiador
Boris Fausto diz o seguinte:

“Sua obra, realizada ao longo de muitos anos (1750-1777), representou um grande
esforço para tornar mais eficaz a administração portuguesa e introduzir modificações no
relacionamento metrópole-colônia.”

FAUSTO, B. História concisa do Brasil. São Paulo:
Edusp / Imprensa Oficial do Estado, 2002. p. 59.

Em relação às políticas pombalinas que diziam respeito direta ou indiretamente ao Brasil, assinale a correta.

A) Pombal introduziu princípios do liberalismo no comércio do Brasil com vistas a recuperar a economia da colônia:
extinguiu as companhias privilegiadas de comércio que existiam no Maranhão e em Pernambuco, flexibilizou o
“pacto colonial” e permitiu a presença de companhias comerciais inglesas na região das Minas.

B) Um dos traços marcantes das políticas pombalinas no Brasil foi o confronto com a elite colonial. Os “brasileiros”
foram impedidos de ocupar cargos políticos, jurídicos e administrativos na Colônia. Isso gerou muitas revoltas,
como a de Felipe dos Santos, em Vila Rica, e a Guerra dos Mascates, em Pernambuco.

C) Dentre as principais características da política pombalina, pode-se destacar a forte adoção de princípios mercantilistas
na economia e de ideais iluministas na educação. Os esforços de Pombal visavam tornar o colonialismo português
mais preparado para enfrentar a “crise do Antigo Regime”, como hoje a chamamos.

D) A política absolutista de Pombal baseava-se na origem divina do poder dos reis e de seus ministros. Por isso, ele
buscou o total apoio da Igreja, favorecendo as ordens missionárias que atuavam no Brasil, como mercedários e
jesuítas, às quais delegou responsabilidades sobre a tutela dos índios e sobre o ensino na colônia.
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QUESTÃO  25

Uti possidetis é um princípio de direito internacional bastante utilizado desde o século XVIII nas definições dos
limites entre territórios vizinhos. Esse princípio reconhece o direito de posse a quem de fato ocupa determinado território.

Considerando o uso desse princípio e a formação territorial do Brasil, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Espanha e Portugal tiveram poucos conflitos sobre territórios conquistados na América, durante o período colonial,
pois suas posses foram definidas por tratados e bulas desde antes da ocupação das terras.

B) A expansão territorial da América Portuguesa no século XVII, motivada por fatores econômicos, religiosos e políticos,
gerou conflitos com nações européias. O uti possidetis foi utilizado, por exemplo, para legitimar essas novas posses.

C) Os domínios portugueses na América foram ampliados durante a União Ibérica, o que permitiu fixar-se no rio da
Prata o limite sul do Brasil, até a separação da Província Cisplatina no século XIX.

D) A fixação das fronteiras nacionais do Brasil teve início no século XIX e, nos primeiros anos do século XX, vários
problemas de limites foram solucionados pela diplomacia brasileira, apoiando-se no princípio do uti possidetis.

QUESTÃO  24

A chamada “Era Napoleônica” (1799-1814) foi uma época marcada por grandes conflitos bélicos na Europa. Sobre
esse momento e suas repercussões na história do continente americano, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A necessidade financeira decorrente dos custos militares levou Napoleão Bonaparte a vender territórios coloniais
franceses na América do Norte. Nesse contexto, o vasto território da Louisiana foi incorporado aos EUA.

B) O envolvimento da França em conflitos bélicos contra quase toda Europa favoreceu a perda de colônias francesas
na América. A independência do Haiti e a ocupação da Guiana Francesa pelos portugueses são exemplos disso.

C) Durante o apogeu do Império Napoleônico, a Espanha tornou-se politicamente dependente da França. Essa situação
favoreceu anseios autonomistas na América espanhola e levou a Inglaterra a apoiar movimentos de independência.

D) Com o “bloqueio continental”, a Inglaterra teve seus interesses comerciais na América seriamente prejudicados.
Nesse contexto, os britânicos invadiram a  Argentina em 1806 e a controlaram até 1815, quando o Congresso de
Viena decretou sua independência.
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“Iria morrer, quem sabe se naquela noite mesmo? E que tinha ele feito de sua vida?
Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito, no
intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastara a sua mocidade nisso, a
sua virilidade também; e, agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o
premiava, como ela o condecorava? Matando-o. [...] Lembrou-se das suas coisas de tupi, do
folk-lore, das suas tentativas agrícolas... Restava disso tudo em sua alma uma satisfação?
Nenhuma! Nenhuma! [...] E, quando o seu patriotismo se fizera combatente, o que achara?
Decepções. Onde estava a doçura de nossa gente? Pois ele não a viu combater como feras?
Pois não a via matar prisioneiros, inúmeros? Outra decepção. A sua vida era uma decepção,
uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito; era
um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. [...] E, bem pensado, mesmo na sua
pureza, o que vinha a ser a Pátria?”

BARRETO, Lima. Triste Fim de Policarpo

Quaresma. São Paulo: Ática, 1985 , parte V.

O trecho acima, retirado de uma obra literária escrita originalmente no início do século XX no Rio de Janeiro,
registra indícios de uma séria crítica à situação do país. Nesse trecho, o major Policarpo Quaresma, personagem
principal da obra, faz um balanço de suas expectativas e decepções em relação ao Brasil no período. Sobre esse
assunto, assinale a afirmativa correta.

A) Os desapontamentos com a República brasileira foram maiores durante a Revolta da  Armada e os conturbados
governos militares, mas tiveram pouca relação com a literatura do período.

B) O patriótico major de Lima Barreto estudava inutilidades para propor soluções à nação, enquanto os governantes
aplicavam projetos das nações vizinhas.

C) Literatos como Lima Barreto e Olavo Bilac foram politicamente importantes na chamada 1ª República, pois a crítica
deles à sociedade substituía o patriotismo pelo nacionalismo.

D) O encadeamento de decepções, lamentado por Quaresma, permite analogias entre a vida do personagem e a
trajetória política da então jovem República brasileira, que sofria muitas críticas.
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Considere o texto abaixo e as afirmativas seguintes.

O lançamento do automóvel Ford modelo T, em 1908, nos Estados Unidos da América, assinala o futuro da
produção industrial como fruto da estandartização e do consumo de massa. Henry Ford, seu idealizador, pretendia criar
um automóvel barato e, por isso, apoiou-se nos princípios do taylorismo que visava otimizar a cadência e os gestos do
trabalho, unidos aos princípios da padronização de peças intercambiáveis. O modelo T foi um sucesso: em 1910 vinte
mil automóveis foram fabricados ao preço unitário de U$ 850,00 e, em 1916, seiscentos mil ao preço unitário de U$
360,00. Até que a produção se encerrasse em 1927, aproximadamente quinze milhões de exemplares saíram da linha
de montagem.

I - O sistema de produção do Ford T baseava-se na utilização de máquinas-ferramentas, na diminuição do uso de
mão-de-obra qualificada, no fluxo contínuo de produção, na fixação da jornada de trabalho de oito horas, no
aumento dos salários.

II - A introdução do Ford T no mercado ajudou a gerar não apenas um novo modelo de produção, mas também,
novos padrões de operários capazes de adquirir o produto do próprio trabalho, tornando-se modelos para a
sociedade americana.

III - O sucesso do Ford T marca um momento de prosperidade e crescimento para uma sociedade que aceitou as
normas impostas pelos interesses da indústria: consumo restrito e seletivo, trabalho cadenciado e em ritmo leve,
com deslocamento do operário no interior da fábrica.

IV - O Ford T foi um símbolo da transformação no trabalho industrial. Os trabalhadores facilmente adaptaram-se ao
seu novo ritmo e natureza. Esse carro foi, também, símbolo dos produtos industriais baseados em uma produção
seletiva e padronizada que visava atender uma única parcela da sociedade.

Dentre as alternativas abaixo:

A) apenas I e II são corretas.

B) apenas I e III são corretas.

C) apenas II e IV são corretas.

D) apenas III e IV são corretas.

QUESTÃO  28

“Se não aproveitarmos o momento político e econômico para radicalizar nosso programa,
seremos ridiculamente envolvidos pelos bernardes e epitácios , sacrificando a grande força
material de que dispúnhamos, fruto do sacrifício de numerosos companheiros. Dia a dia
aumenta em mim a convicção de que os tais liberais desejam de tudo menos a revolução [...].
Resta-nos um único caminho: o caminho pelo qual venho há muito me batendo e que consiste
em levantarmos a bandeira de reivindicações populares, de caráter prático e positivo, capazes
de estimular a vontade das mais amplas massas de nossa paupérrima população das cidades
e do sertão.”

Carta de Luís Carlos Prestes escrita em 1929, citada em DULLES, J. F. Anarquistas

e Comunistas no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1977, p. 270.

Em relação ao trecho acima e seu contexto histórico é INCORRETO afirmar que:

A) apesar da força do momento de mudanças, o líder da Coluna Prestes percebia, entre as elites políticas ligadas às
constestações dos anos 1930, certo desinteresse por transformações profundas na sociedade brasileira.

B) a força das alianças partidárias nos anos 1930, lideradas pelos políticos Artur Bernardes e Epitácio Pessoa, permitia
ao momento político a radicalização e o aproveitamento das forças reformistas.

C) os projetos reformadores predominantes entre os programas ditos “revolucionários” em 1930 repercutiam
negativamente entre aqueles mais radicais, que buscavam desde a década anterior formas de identificação com
programas mais abrangentes.

D) Prestes entendia como um desperdício de forças acompanhar os reformadores liberais e deixar de lado a vontade
das massas e as necessidades das populações pobres das muitas regiões brasileiras, inclusive daquelas do interior.
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QUESTÃO  29

O depoimento a seguir, escrito por uma pesquisadora polonesa em 1985, relembra momentos de sua adolescência
entre judeus em Varsóvia. Trecho 1:anos finais da década de 1930; trecho 2: meados da década de 1940.

Trecho 1

“Àquela época, era difícil para qualquer um ingressar na escola de medicina da
Universidade de Varsóvia – para uma moça ou um rapaz judeu, era quase impossível. Embora
as universidades polonesas não tivessem chegado a adotar a exclusão total, havia não obstante
uma clara restrição extra-oficial ao número de judeus admitidos como alunos, em especial
nos cursos que preparavam profissionais liberais, como o de medicina.”

Trecho 2

“Os guardas obrigam mais e mais pessoas a entrarem, até que fica difícil respirar.
Crianças gritam, homens praguejam e blasfemam, uma pessoa fica histérica.

– Vamos botar essas três judias pra fora! – exclama de repente uma mulher. – Estaremos
bem melhor sem elas.

Uma forte reprimenda faz com que ela se cale.
– Mais uma palavra – um homem mutilado diz asperamente – e quem vai ser jogada

pra fora é você.”

BAUMAN, Janina. Inverno na Manhã. Uma jovem no Gueto de
Varsóvia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005, p. 17 e 198.

Considerando a narrativa apresentada e o contexto a que se refere, assinale a alternativa correta.

A) A perseguição nazista aos judeus não causou inicialmente muita estranheza, pois diferentes práticas anti-semitas
eram comuns no dia-a-dia em várias partes da Europa.

B) O catolicismo e o anglicanismo eram muito difundidos na Polônia já naquela época. Fato este que justificava o forte
preconceito contra outras religiões, até mesmo antes do surgimento do nazismo.

C) O convívio entre praticantes de diferentes religiões é indesejável, sobretudo em regiões com culturas tradicionais
ou em espaços muito habitados, devido ao risco de violências.

D) Hostilidades, restrições e perseguições são sempre lembradas por escritores que viveram o holocausto, mas não
se repetem atualmente devido à grande tolerância religiosa.
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QUESTÃO  30

Considere o texto abaixo.

O filme 300, que chegou aos cinemas no início do ano de 2007, provocou nos meios de comunicação discussões
e inquietações acerca das diferenças entre Ocidente e Oriente, tendo a “democracia” como um dos principais aspectos
diferenciadores entre os dois pólos. Mesmo com a derrota momentânea diante dos persas, os gregos são exaltados no
filme e na mídia como aqueles que jamais aceitariam o “domínio de um só homem que estivesse acima da lei” (Super

Interessante, n.238, abr. 2007, p.72.). No entanto, a Democracia no mundo ocidental nem sempre esteve na ordem do dia,
especialmente com relação as duas décadas que antecederam a II Grande Guerra Mundial.

Sobre esse assunto, pode-se afirmar que:

A) a forma de governo adotada na Itália foi seguida por diversos países, entre eles Portugal, cuja longa tradição
republicana mostrava-se abalada em tempos de crise.

B) nas nações ocidentais a exacerbação das desigualdades políticas, econômicas e sociais geradas pelo liberalismo
favoreceu a ascensão de regimes antidemocráticos.

C) a democracia adotada pelas nações ocidentais, tal qual o modelo das cidades gregas, privilegiava a participação
direta dos cidadãos nas decisões do Estado.

D) o surgimento da república de Weimar e do governo de Franco são exemplos da ascensão de regimes não
democráticos na Europa.
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LÍNGUA ESTRANGEIRA: Inglês

How Braille Works

by Tracy V. Wilson

In 1828, Charles Barbier, a visitor to Royal Institution for Blind Youth, introduced
Louis Braille to a tactile dot code known as night writing. Barbier had invented
the code to allow soldiers to communicate with one another in the dark, but his
idea hadn’t caught on. It used dots to represent 36 phonetic sounds rather than
the letters of the alphabet. Some of its characters were six dots tall.

Louis Braille realized that the same basic idea could give blind people an
efficient method for reading and writing. Through trial and error, he figured out that
a six-dot cell was small enough to fit under a fingertip but had enough possible dot
combinations to represent a wide range of letters and symbols. He used this cell to
create an alphabet using tactile dots and dashes.

The Braille cells used today are two dots wide and three dots tall, and they no
longer use dashes. You can represent each dot’s position within the cell with a number.

Dots one, two and three are on the left side of the cell, and dots four, five and six are on the right side. A cell
with one dot in position six indicates that the next cell represents a capital letter, and a cell
marked with dots three through six signifies that the next cell represents a number. The
Braille characters for the numbers zero through nine are the same as for the letters “a”
through “j.”

A typical line of Braille is about 40 characters long, and a typical page of Braille is
about 25 lines long. In other words, Braille takes up significantly more room than standard-
sized print. Braille pages are also thicker and heavier than ordinary paper, and they have
to be bound in a loose format so that pages can lie flat and people can reach the cells
near the book’s binding. This leads to relatively bulky books. For example, the Braille
version of “Harry Potter and the Half Blood Prince” is eight volumes long. Its longer
predecessor, “Harry Potter and the Order of the Phoenix,” is fourteen volumes long.

To conserve space and make the reading process a little faster, many people
learn to read contracted Braille, previously known as Grade 2 Braille. Uncontracted Braille, or Grade 1 Braille,
uses characters to represent single letters, numbers and symbols. Contracted
Braille uses characters to represent letter combinations or whole words. There
are close to 200 contractions in the American version of English Braille. These
include commonly-used words like “and,” “you” and “for” as well as letter
combinations like “ing” and “ed.”

There are opposing theories about whether it is better for a person to
learn contracted or uncontracted Braille. Some educators argue that
uncontracted Braille is an important foundation for learning contracted Braille.
In addition, learning characters for individual letters and symbols may be easier
for young children who are beginning to learn to read.

Opponents argue that uncontracted Braille is more time- and space-
consuming than contracted Braille and that teaching the contracted version
first requires people to learn two codes.

http://people.howstuffworks.com/braille.htm

Examples of whole- and part-word

contractions in English Braille,
American Edition

A Braille cell has six dots

05

10

15

20

25

30

35

An example of the cells

used in night writing
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 1 QUESTÃO  31

A que, especificamente, se refere o título do texto?

A) À autora, Tracy Wilson.

B) À estrutura e ao funcionamento do Braille.

C) Às variedades do Braille.

D) À origem do Braille.

QUESTÃO  32

Segundo o texto, os fundamentos que levaram à criação do código Braille foram propostos

A) pelo Instituto Real para jovens cegos.

B) por Louis Braille.

C) por Charles Barbier.

D) pelo governo britânico.

QUESTÃO  33

The fragment “Through trial and error, he figured out that a six-dot cell was small enough [...]” (linhas 7-8) could
express similar meaning if rewritten as:

A) he tried several times before concluding that a six-dot cell was ideal.

B) he had an instant insight and concluded that a six-dot cell was small enough.

C) because the original code had characters six-dot tall, he made no error.

D) he discovered a very easy and intelligent solution effortlessly.

QUESTÃO  34

Braille’s original code used

A) dots to represent 36 phonetic sounds.

B) cells composed of dots and dashes.

C) different dots to represent letters and numbers.

D) an almost unlimited combination of dots.
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QUESTÃO  35

Com base no texto, é correto afirmar que a palavra woman em um texto Braille, quando precedida por uma célula
Braile contendo um ponto em relevo na posição de número 6, encontra-se grafada da seguinte maneira:

A) Woman.

B) woman.

C) WOMAN.

D) woman.

QUESTÃO  36

Sobre o código tátil conhecido como “escrita noturna”, mencionado no texto, é correto afirmar que

A) ele ainda é amplamente utilizado por soldados do exército norte-americano.

B) nele os pontos em relevo não representavam nem letras nem palavras.

C) ele fez muito sucesso entre os soldados no início do século, mas caiu em desuso.

D) nele todos os caracteres eram compostos de conjuntos de 6 pontos em relevo.

QUESTÃO  37

Contracted Braille was originally known as

A) the American version of Braille.

B) English Braille.

C) Grade 2 Braille.

D) Advanced Braille.

27



Processo Seletivo/UFU - julho 2007  -  1ª Prova Comum
T

IP
O

 1

QUESTÃO  38

De acordo com o texto, considere as alternativas a seguir.

I - The Braille code has changed over the years.

II - There’s no need to use especial paper when writing in Braille.

III - Books in Braille come in relatively voluminous editions.

IV - Harry Potter is the longest Braille book ever.

Assinale a alternativa que contém somente afirmativas corretas.

A) III e IV

B) II e III

C) I e III

D) I e IV

QUESTÃO  39

Segundo o texto, uma célula Braille é, atualmente, composta de:

A) 3 pontos na coluna esquerda e 3 à direita.

B) 6 pontos em relevo e traços complementares.

C) pelo menos 6 posições distribuídas em colunas.

D) pontos distribuídos entre, pelo menos, 3 posições.

QUESTÃO  40

De acordo com o texto, quais alternativas completam corretamente o enunciado?

About Contracted and Uncontracted Braille, it is safe to say that

I - there’s no agreement as to which form is better for the learner.

II - contracted Braille seems better for children beginning to read.

III - they are identical and would be easily taught to children and adult readers alike.

IV - some argue it is more time-consuming to use the uncontracted version.

Assinale a alternativa que contém somente afirmativas corretas.

A) II e IV

B) I, II e III

C) III e IV

D) I e IV
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LITERATURA

QUESTÃO  41

Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa correta, considerando o desdobramento deste trecho na narrativa
Triste Fim de Policarpo Quaresma.

“O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das
casas, o ar triste, abatido da gente pobre. Educada na cidade, ela tinha dos roceiros idéia de
que eram felizes, saudáveis e alegres. Havendo tanto barro, tanta água, por que as casas não
eram de tijolos e não tinham telhas? [...] Por que ao redor dessas casas não havia culturas,
uma horta, um pomar? Não seria tão fácil, trabalho de horas? [...] Por quê?”

Lima Barreto. Triste fim de Policarpo Quaresma.

A) Sobre a falta de cultivo da terra e a conseqüente miséria, Felizardo explica a Olga que a terra não é deles e que,
além do mais, não recebem incentivo por parte do governo, incentivo esse que é fornecido aos colonos estrangeiros.

B) A personagem Olga, mulher progressista e criada na cidade, constata que a miséria e a tristeza dos pobres
trabalhadores rurais é fruto da preguiça deles mesmos, uma vez que eles podiam trabalhar e produzir como seu
padrinho Quaresma.

C) Por meio de Olga, Lima Barreto defende a mesma postura política de todos os pré-modernistas, em relação ao
trabalhador rural. Preguiça, desânimo e falta de iniciativa própria são os fatores responsáveis pelo estado de miséria
e abandono desse trabalhador.

D) Durante o passeio, Olga percebe os “latifúndios inúteis e improdutivos” e volta para casa determinada a reverter
essa situação deprimente, ajudando seu padrinho a redigir o projeto de melhorias para a agricultura, que seria
endereçado a Floriano Peixoto.
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QUESTÃO  42

Leia os trechos a seguir e assinale a alternativa correta.

 “Participação na vida, identificação com os ideais do tempo (e esses ideais existem, sempre,
mesmo sob as mais sórdidas aparências de decomposição), curiosidade e interesse pelos
outros homens, apetite sempre renovado em face das coisas, desconfiança da própria e
excessiva riqueza interior, eis aí algumas indicações que permitirão talvez ao poeta deixar de
ser um bicho esquisito para voltar a ser, simplesmente homem.”

Carlos Drummond de Andrade. Confissões de Minas.

“Não, meu coração não é maior que o mundo.
É muito menor.
Nele não cabem nem as minhas dores.
Por isso gosto tanto de me contar.
Por isso me dispo,
por isso me grito,
por isso freqüento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias:
preciso de todos.
[...]
Meu coração não sabe
Estúpido, ridículo e frágil é meu coração.
Só agora descubro
como é triste ignorar certas coisas.
(Na solidão de indivíduo
desaprendi a linguagem
com que os homens se comunicam.)”

Carlos Drummond de Andrade. Sentimento do mundo.

A) Sentimento do mundo realiza a proposta poética articulada neste trecho de Confissões de Minas de uma poesia
comprometida socialmente, uma vez que a voz do eu-lírico reflete um desacerto com a sua época.

B) Sentimento do mundo, obra que traz um comprometimento do poeta com a denúncia de um sistema político repressor,
foi escrito durante a década de 70, no auge da ditadura militar, refletindo os erros e as injustiças sociais desse
momento histórico.

C) O trecho do poema acima pode ser considerado romântico, uma vez que o eu-lírico volta-se exclusivamente para
os problemas de seu coração e faz da poesia o meio confessional de seus sentimentos íntimos, isolando-se de
todos.

D) Confissões de Minas apresenta a proposta de uma poesia reclusa em si mesma, longe dos homens e da sociedade,
o que pode ser comprovado em trechos como “apetite sempre renovado em face das coisas” e “desconfiança da
própria e excessiva riqueza anterior”.
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QUESTÃO  43

“NASSAU. Mas diga que a cada dia nasce uma nova obra de arte, decifra-se o mistério
de  uma ciência, descobre-se algo...

MÉDICO (Entrando, às pressas). Alteza! Alteza!
NASSAU. O que foi que descobriste hoje, doutor?
MÉDICO. A cura da gonorréia.
CONSULTOR. Ah, isso é magnífico.
NASSAU. Gostou, hein? Não lhe disse? (Para o MÉDICO) Qual é a fórmula?
MÉDICO. Simples, meu Príncipe. Mastigando-se freqüentemente a cana e engolindo-

se o suco, sem nenhum outro medicamento, fica-se curado em oito dias.
CONSULTOR toma um maço de cana das mãos do MÉDICO, NASSAU toma outro,

põem na boca e começam a mastigar. O MÉDICO oferece ao FREI que, discreta e
maliciosamente, recusa.

NASSAU (Mastigando). Notável... Que seria de nós sem a cana-de-açúcar?”

Chico Buarque e Ruy Guerra. Calabar.

Tendo em vista o trecho acima e a obra Calabar, assinale a alternativa correta.

A) Este trecho revela, de maneira irônica e metafórica, o ideal nacionalista de seus autores, mostrando um país que
conseguia manter um desenvolvimento científico espetacular, mesmo em face das dificuldades políticas da época.

B) A descoberta da cura da gonorréia, mal que os europeus transmitiram aos nativos brasileiros, evidencia os avanços
tecnológicos e científicos trazidos pelos  holandeses ao Brasil, quando governaram em Pernambuco.

C) O fato de o Frei se recusar a mastigar a cana-de-açúcar demonstra sua descrença na cura científica, comprovando
sua inabalável fé nos desígnios superiores e místicos. Isso prova que ele - o Frei - era um homem moralmente
superior aos demais.

D) Por trás do humor e da ironia, principalmente na última fala de Nassau, esta passagem apresenta o motivo real das
desavenças da época: o controle da produção da cana-de-açúcar e o monopólio de sua distribuição na Europa.

QUESTÃO  44

Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.

A) “A hora e a vez de Augusto Matraga” é um romance que apresenta um diálogo com o gênero lírico principalmente
no que se refere à linguagem metaforizada.

B) Sentimento do mundo é uma obra narrativa, apesar de possuir trechos dramáticos que o aproximam da tragédia
pela densidade que apresenta em alguns momentos.

C) Calabar pertence ao gênero dramático, aproximando-se, em alguns momentos, da comédia por apresentar em sua
estrutura teatral elementos grotescos.

D) Triste fim de Policarpo Quaresma pertence ao gênero dramático, por apresentar a estrutura perfeita de uma comédia,
apesar da evidência de elementos líricos e narrativos.
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QUESTÃO  45

Leia os poemas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA.

“Eu faço versos como quem chora
De desalento...de desencanto...
Fecha o meu livro, se por agora
Não tens motivo nenhum de pranto.

Meu verso é sangue. Volúpia ardente...
Tristeza esparsa...remorso vão...
Dói-me nas veias. Amargo e quente,
Cai, gota a gota, do coração.

E nestes versos de angústia rouca
Assim dos lábios a vida corre,
Deixando um acre sabor na boca.

- Eu faço versos como quem morre.”

 Manuel Bandeira. “Desencanto”.

“Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos.
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.
Tosse, tosse, tosse.

Mandou chamar o médico:
- Diga trinta e três.
- Trinta e três...trinta e três...trinta e três...
- Respire.
.................................................................................................................................
- O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado.
- Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?
- Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.”

 Manuel Bandeira. “Pneumotórax”.

A) “Pneumotórax” é composto de versos livres e brancos e apresenta um ritmo modernista que contrasta com a
cadência tradicional dos versos rimados e metrificados de “Desencanto”.

B) “Pneumotórax”, publicado em Libertinagem, apresenta em um estilo irônico e humorado a questão da morte, tema
que permeia grande parte da poesia modernista de Bandeira.

C) “Desencanto”, publicado em A cinza das horas, poema escrito em um estilo impregnado de ressonâncias parnasiano-
simbolistas, destoa do estilo modernista de “Pneumotórax”.

D) “Desencanto” é um metapoema marcado pelo humor e ironia que constituem o maior traço estilístico da lírica
modernista   brasileira.
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QUESTÃO  46

Leia o poema seguinte e assinale a alternativa correta.

“Filhos

A meu filho Marcos

Daqui escutei
quando eles
chegaram rindo
e correndo
entraram
na sala

e logo
invadiram também
o escritório
(onde eu trabalhava)
num alvoroço
e rindo e correndo
se foram
com sua alegria

se foram

                                                                             Só então
me perguntei
por que
não lhes dera
maior
atenção
       se há tantos
       e tantos
       anos
       não os via
       crianças
já que
agora
estão os três
com mais
de trinta anos.”

Ferreira Gullar. Melhores poemas .

A) O poeta Ferreira Gullar é um escritor contemporâneo que participou de vários movimentos de restauração da
poesia, o que significa renovar sua estrutura, sua linguagem. Neste poema, a linguagem prosaica, os versos livres
e a emoção espontânea são conquistas do concretismo.

B) Ferreira Gullar passa por várias experiências poéticas, encontrando a razão do poema na comoção lírica. Em
acordo com os preceitos da essência lírica, o poema apresenta distanciamento e objetividade do sujeito lírico com
os fatos descritos.

C) Em entrevista à revista Língua portuguesa (São Paulo: Editora Segmento, 2006, nº 5), o poeta declara que esse
poema é fruto de uma circunstância, de um impulso, pois sonhou com a situação descrita nele. Desta forma, ao
descrever o sonho, pode-se afirmar que o gênero épico prevalece nesse poema.

D) O olhar do poeta Ferreira Gullar contempla grandes acontecimentos universais, pequenos fatos do cotidiano, cenas
da vida doméstica, não raro, imprimindo sobre esses episódios a consciência da efemeridade da vida. Nesse
poema, a lembrança de um passado familiar provoca a reflexão dessa consciência.
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Sobre o conto “Duelo”, de Guimarães Rosa, é correto afirmar que:

A) O autor mescla em sua narrativa a narração de 3ª pessoa, o discurso direto e o indireto. No discurso direto, o autor
emprega a linguagem da gente sertaneja, como nesse exemplo: “Não é à toa, porém, que um cavalheiro, excluído
das armas por causa de más válvulas e maus orifícios cardíacos, se extenua em raids tão penosos, na trilha da
guerra sem perdão”.

B) o autor é portador de um grande poder de fabulação, um contador de casos que prende a atenção do leitor,
sobretudo pelo recurso da oralidade de que lança mão em suas narrativas. Em “Duelo”, paralelamente à estória
narrada, ele insere o caso do homem que fez pacto com o diabo para vencer o inimigo.

C) o autor, ao nomear lugares e personagens, vale-se de apelidos, corruptelas, distorções, cuja intenção é a de
acompanhar a linguagem regionalista e/ou de alargar a caracterização dessas referências no imaginário do leitor,
como se pode verificar nos nomes “Mosquito”, “Timpim”, “Turíbio Todo”, “Silivana”.

D) o autor conserva em seu estilo boas doses de ironia, conduzindo a narrativa para desfechos inesperados, como é
o caso de Dona Silivana que, apesar de ter “grandes olhos bonitos, de cabra tonta”, arrependida da traição, salva o
marido Turíbio Todo da tocaia de Cassiano Gomes.

QUESTÃO  48

Considere o fragmento abaixo e a obra “A hora e a vez de Augusto Matraga”, de Guimarães Rosa. Assinale a
alternativa INCORRETA.

“E assim passaram pelo menos seis ou seis anos e meio, direitinho desse jeito, sem tirar e
nem por, sem mentira nenhuma, porque esta aqui é uma história inventada, e não é um caso
acontecido, não senhor.”

A) Neste fragmento, há um diálogo do narrador com o leitor e também uma reflexão sobre a relação entre a literatura
e o compromisso com a verdade.

B) Após o tempo mencionado no fragmento, Nhô Augusto encontra  com a esposa Dinorá que contribuirá para que ele
abandone o individualismo e o desejo de vingança.

C) A obra é uma narrativa em terceira pessoa, com narrador onisciente que penetra nos pensamentos de Augusto
Matraga como se fosse sua consciência.

D) Na obra, a história desenvolve-se em vários espaços: Murici, onde Matraga vive como bandoleiro, Tombador, onde
faz  penitência e se arrepende da vida de perversidade; Rala Coco, onde encontra sua hora e vez, duelando com
Joãozinho Bem-Bem.
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QUESTÃO  49

Considerando a leitura da obra O monstro , de Sérgio Sant‘Anna, assinale a alternativa INCORRETA.

A) “Não sei mais quem sou, Doroty, não sei o que é verdade ou mentira em minha vida. Às vezes só as histórias me
parecem reais.” Esta fala revela os sentimentos de Antenor Lott Marçal à repórter da revista “Flagrante”.

B) A narrativa “O monstro” compõe-se de uma entrevista de perguntas e respostas, cuja intervenção do jornalista se
resume à introdução, deixando o maior espaço ao entrevistado, que assume diretamente a fala, em função do
interesse do depoimento.

C) As três narrativas que compõem a obra apresentam os espaços de uma cidade do interior do Brasil, de uma prisão
do Rio de Janeiro e de um hotel em Chicago.

D) Na narrativa “O monstro”, Antenor Lott Marçal conta a sua própria história, causando complexidade à narrativa,
uma vez que é apresentada do ponto de vista do sujeito que procura se conhecer.

QUESTÃO  50

Considerando a obra Nove noites e a introdução abaixo, assinale a alternativa correta.

“Isto é para quando você vier. É preciso estar preparado. Alguém terá que preveni-lo. Vai
entrar numa terra em que a verdade e a mentira não têm mais os sentidos que o trouxeram
até aqui. Pergunte aos índios. Qualquer coisa. O que primeiro lhe passar pela cabeça. E
amanhã, ao acordar, faça de novo a mesma pergunta.”

Bernardo Carvalho.  Nove noites.

A) O fragmento acima refere-se a carta que Buell Quain escrevera antes de cometer o suicídio e que fora deixada para
Manoel Perna, seu grande amigo, como forma de atestar a inocência dos índios.

B) A narrativa é constituída por relatos verídicos, incluindo cientistas verdadeiros como Lévi-Strauss (antropólogo) e
as respostas às indagações sobre a morte de Buell Quain encontravam-se em poder dos índios Krahô.

C) Na busca de dados sobre Buell Quain, o narrador volta ao Xingu para ouvir o que os índios lembravam de Quain,
conseguindo, durante o tempo que lá permaneceu,o testemunho dos índios envolvidos no mistério do suicídio.

D) O autor Bernardo Carvalho constrói uma obra diferente e complexa, em que mistura realidade e ficção, apresentando
um enigma em torno de um suicídio cujas causas serão investigadas. Porém, a verdade permanecerá ambígua.
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