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PROVA OBJETIVA 

INSTRUÇÕES  
(Leia antes de abrir a prova) 

1. Só abra o caderno de prova quando autorizado. Ao fazê-lo, verifique a seqüência de páginas e se 
o caderno contém 60 questões. Se houver alguma falha de impressão, por exemplo, ausência de 
folhas, chame um fiscal para providenciar a troca. 

2. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova. 

3. Ao receber seu cartão-resposta, confira se o número de inscrição corresponde ao seu 
(impresso no cartão de inscrição) e assine-o. Caso constate alguma divergência entre os seus 
dados e os constantes no cartão-resposta, chame um fiscal, que tomará a providência adequada. 

4. Ao marcar o cartão-resposta, preencha completamente cada quadrícula correspondente à opção 
escolhida, utilizando caneta esferográfica azul ou preta. Não use marcas como X, traço, etc. 
Observe o correto preenchimento abaixo. Evite rasuras. 
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5. Não amasse, nem dobre seu cartão-resposta. Tome cuidado durante a marcação e o manuseio 
do cartão-resposta, pois ele não será substituído. 

6. Para cada questão, assinale apenas uma resposta. Se forem marcadas duas ou mais opções, sua 
questão será anulada. Também não serão atribuídos pontos a questões deixadas sem  marcação 
(em branco). 

7. Terminada a prova, chame um fiscal e entregue-lhe o cartão-resposta. A não- devolução do
cartão-resposta implicará sua desclassificação. 

8. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o preenchimento do 
 cartão-resposta é de 4h 30min (quatro horas e trinta minutos). 



M A T E M Á T I C A 

1ª QUESTÃO 

João folga em seu trabalho de 20 em 20 dias e Maria de 12 em 12 
dias. Numa certa semana, João folgou na segunda-feira e Maria na 
sexta-feira. A partir dessa sexta-feira em que Maria folgou, o número 
de dias decorridos até que eles folguem no mesmo dia, pela segunda 
vez, será 

A) 60. 
B) 78. 
C) 96. 
D) 124. 
E)  142. 

2ª QUESTÃO 

Numa certa segunda-feira, existem 1000 bactérias em uma certa 
colônia e, em cada dia subseqüente, são acrescentadas 1000 novas 
bactérias a essa colônia. Cada bactéria da colônia gera uma nova 
bactéria no dia seguinte. Nessas condições, o dia em que haverá 
exatamente 4.095.000 bactérias. na colônia será uma . 

A) segunda-feira. 
B) terça-feira.  
C) quarta-feira.  
D) quinta-feira.  
E) sexta-feira. 

3ª QUESTÃO 

Uma pirâmide regular de base quadrada tem o lado da base medindo o 
dobro da altura e área lateral igual a 144 2 cm2. O volume dessa 
pirâmide, em cm3, é 

A) 72 2 .  
B) 288.  
C) 576 2 . 
D) 864.  
E) 2304. 

4ª QUESTÃO 

Numa loja, vende-se um produto pelo preço unitário de 100 reais, e 
deseja-se fazer uma promoção de modo que na venda de uma 
quantidade de x produtos haja um desconto de x%. Nessas condições, 
para que uma venda com maior quantidade de produtos sempre gere 
maior receita, o valor máximo do desconto x deverá ser 

A) 20. 
B)  30. 
C) 40. 
D) 50. 
E)  60. 



Nessas condições, a soma, em reais, dos preços unitários dos produtos 
P1, P2 e P3 foi 

5ª QUESTÃO 

Em três lojas comerciais, X, Y e Z, vendem-se exatamente os mesmos 
produtos: P1, P2 e P3. O preço unitário de cada um deles, 
separadamente, é o mesmo nas três lojas. Durante um certo dia, nas 
lojas X, Y e Z, os produtos P1, P2 e P3 foram vendidos em quantidades 
dadas pela tabela abaixo, sendo que X, Y e Z receberam 18, 10 e 12 
reais, respectivamente, com a venda desses produtos durante esse dia. 

7ª QUESTÃO 

Uma pessoa, caminhando sobre um terreno plano, saiu de um ponto A e 
andou 60 metros na direção norte, 60 metros para leste, 30 para o norte 
e, finalmente, 30 para oeste, chegando a um ponto B. A distância de A a 
B em linha reta, em metros, é 
A) 92 . 
B) 30 10 . 
C) 55 3 .
D) 70 2 . 
E) 100 . 

8ª QUESTÃO 

O gerente de uma empresa dispõe de 10 funcionários, dentre eles 
Carlos e Paulo. O número de comissões de 6 funcionários que poderão 
ser formadas a partir desses 10 funcionários e que não terão Carlos e 
Paulo juntos na mesma comissão será 

A) 28.  

B) 84. 

C) 112.  

D) 140.  

E) 210

Loja
Quantidade de produtos

P1 vendidos 
Quantidade de produtos 

P2 vendidos 
Quantidade de produtos 

P3 vendidos 

X 4 5 1 

Y 2 3 1 

Z O 4 8 

A) 5. 
B) 6. 
C) 8. 
D) 9. 
E) 12. 

6ª QUESTÃO 

O dono de uma loja fez uma semana de promoção, dando um desconto 
de 20% na sua tabela de preços. Na semana seguinte, o gerente da loja 
decidiu encerrar a promoção e fixou um aumento de 20% nessa tabela. 
Para que os preços dessa última tabela retornem aos valores anteriores 
aos da promoção, o dono da loja deverá 

A) mantê-los inalterados. 

B) aumentá-los 4% 

C) aumentá-los 6
25 %. 

D) diminuí-los 4% 

E) diminuí-los 6
25 % 



Q U Í M I C A 
9ª QUESTÃO 

O pH do suco gástrico, solução aquosa de HCI, é aproximadamente 2. Qual a quantidade de matéria, em moles de 
H+, existente em 100 mL do suco gástrico? 

A) 1,0 x 10-3

B) 1,0 x 10-2

C) 1,0 x 10-1

D) 2,0 x 10-2

E)  2,0  x 10-1 

10ª QUESTÃO 

Segundo a legislação de trânsito, a concentração de etanol no sangue não deverá ser igualou maior do que 0,8 g/L, o que 
corresponde a uma ingestão de 44 gramas de etanol. Considerando que a percentagem de álcool etílico na cerveja é de 
aproximadamente 5% (v/v), qual a concentração, em g/L, de álcool etílico no sangue após a ingestão de uma garrafa de cerveja 
de 600 mL? 

Considere a densidade do álcool etílico igual a 0,79 g/mL. 

A) 0,35 g/L 
B) 0,43 g/L 
C) 0,79 g/L 
D) 1,79 g/L 
E)    2,37  g/L 

11ª QUESTÃO 

Devido ao aumento do teor de H2S na atmosfera proveniente da queima de combustíveis fósseis, pinturas que empregavam 
óxido de çhumbo (II) como pigmento branco passaram a ter suas áreas brancas transformadas em castanho escuro. Tal fato é 
devido à formação de 

A) H2SO4 

B) H2SO3  
C) PbSO4  

D) PbS 
E) Pb(OH)2 

12ª QUESTÃO 

Considere as afirmativas abaixo. 

I. A adição de um sal inorgânico à água provocará uma diminuição na temperatura de fusão da mesma, independente da 
natureza e da quantidade de sal adicionado.  

II. Em uma substância pura, há sempre o mesmo tipo de elemento químico.  

III. Uma solução aquosa de sacarose (açúcar comum) não conduz corrente elétrica, indicando que a molécula de sacarose 
é um composto molecular. 

São VERDADEIRAS 

A) I e II. 
B) I e III 
C) I, II e III.  
D) apenas II. 
E) apenas III. 

13ª QUESTÃO 

Na reação de decomposição do brometo de nitrosila (NOBr) para formar óxido de nitrogênio (II) e Br2, a velocidade de 
consumo, a 20º C, do NOBr é 9,6xl0-3 mol/L.min. Pode-se afirmar que as velocidades de formação do óxido e do bramo são, 
respectivamente, em mol/L.min, iguais a 

A)  4,8xl0-3 e  4,8x10-3  
B)  4,8xl0-3 e  9,6xl0-3

C)  9,6xl0-3 e  4,8xl0-3 

D)  9,6xl0-3 e  9,6xl0-3

E)  9,6xl0-3 e  19,2xl0-3 



14ª QUESTÃO 

O ácido cítrico (C6H8O7) é a substância que confere o sabor característico a frutas como limão, laranja, etc. Sobre esse ácido,  
considere as afirmativas seguintes: 

I. A percentagem em massa de hidrogênio na molécula de ácido cítrico é de aproximadamente 40%. 
II. Na combustão completa de 2,0 mols de ácido cítrico, 12 mols de CO2 serão produzidos. 
III. Na queima completa de 19,2 gramas de ácido cítrico ( ∆ Hcombustão= -475,0 kcal/mol), aproximadamente 47,5 kcal de calor 

serão liberados. 
IV. Na molécula do ácido cítrico, deve haver ligações do tipo sigma e pi. 

São VERDADEIRAS 

A) I e II. 
B) II e III 
C) III e IV 
D) I, II e IV. 
E) II, III e IV. 

15ª QUESTÃO 

OS aminoácidos são as unidades estruturais básicas das proteínas. Um ∝ -aminoácido é constituído de um grupamento amina, 
uma carboxila, um átomo de hidrogênio e um grupamento denominado de cadeia lateral. Todos esses são ligados a um carbono 
∝ . Observe as quatro estruturas de aminoácidos representadas abaixo. 

Sobre essas estruturas, é CORRETO afirmar que 
A) as cadeias laterais são aromáticas. 
B) os aminoácidos possuem apenas dois grupos ionizáveis. 
C) as cadeias laterais da tirosina e histidina possuem características básicas.  
D) a cadeia lateral da histidina não é aromática. 
E) a tirosina e triptofano possuem apenas dois grupos ionizáveis. 

16ª QUESTÃO 

As aminas podem ser obtidas a partir de amidas por tratamento com hidreto de alumínio e lítio (LiAIH4), como 
mostrado na reação abaixo. 

I) LiAlH4, éter, ∆
II) H2O 

A amida, ao ser transformada em amina, sofreu uma reação de 

A) oxidação. 
B) hidratação. 
C) desidratação. 
D) redução. 
E) eliminação. 



F Í S I C A

A) 9,8x1018 J.  
B) 3,456x1018 J. 
C) 9,6x1024 J.  
D) 19,2x1018 J.  
E) 1,2x1033 J.

17ª QUESTÃO 

Um carro desce um plano inclinado com velocidade constante. 
Nessas condições, a resultante das forças que nele atuam

A) possui direção normal ao plano inclinado. 
B) possui direção paralela ao plano inclinado e com o mesmo 
     sentido do vetor velocidade. 
C) possui direção paralela ao plano inclinado e com o sentido 
     oposto ao do vetor velocidade. 
D) possui direção paralela ao plano inclinado e sem sentido 
     definido. 
E) deve ser nula. 

18ª QUESTÃO 

Acredita-se que a extinção dos dinossauros se deva à queda de um 
meteorito de aproximadamente 12,8 km de diâmetro e massa de 
4,8x1016 kg que se chocou com a Terra a uma velocidade em torno de 
72 mil km/h, cerca de 65 milhões de anos atrás. O raio e a massa da 
Terra são, aproximadamente, iguais a 6.400 km e 6,0x1024 kg, 
respectivamente. Considerando que, após o choque, o meteorito 
penetra completamente na Terra e que a velocidade de recuo da Terra é 
desprezível, das alternativas abaixo a que mais se aproxima da energia 
dissipada pelo impacto é 

19ª QUESTÃO 

Quando se toma suco num copo, utilizando-se um canudo,o líquido sobre 
até a boca,porque 

A) a pressão atmosférica cresce com a altura, ao longo do canudo. 
B) a pressão no interior da boca é menor que a atmosférica. 
C) a densidade do suco é menor que a do ar. 
D) a pressão em um fluido em qualquer ponto é nula. 
E) a pressão hidrostática no suco dentro do copo é nula.

20ª QUESTÃO 

A uma temperatura de 20°C, duas esferas, formadas pelo mesmo 
material, têm a relação entre suas superfícies dadas por S2 = 4S1. Se a 
temperatura for elevada para 40°C, a relação entre seus raios será

A) R2 = R1/2. 
B)  R2  =  R1. 
C) R2  = 2R1. 
D) R2  = 4R1. 
E)  R2  = 8R1. 

21ª QUESTÃO 

Uma estação de rádio emite ondas de freqüência 3,30 MHz. Se a 
velocidade de propagação dessas ondas for de 300.000 km/s, seu 
comprimento de onda será um valor mais próximo de 

A)   90  m. 
B) 120  m.  
C) 150  m.  
D) 200  m.  
E) 300  m. 



23ª QUESTÃO 

A intensidade de um campo elétrico em um ponto é numericamente igual

A) à força por unidade de tempo. 
B) à força por unidade de distância. 
C) ao potencial por unidade de carga. 
D) à força por unidade de carga. 
E) à energia potencial por unidade de carga.

24ª QUESTÃO 

Considere uma lâmpada incandescente de 100W - 110V, cujo 
funcionamento seja à base de um único filamento resistivo de 
resistência R. É CORRETO afirmar que uma outra lâmpada de 220V, 
do mesmo tipo e com potência também de 100W, apresenta uma 
resistência de 

A) R/2 

B) R. 

C) 2R 

D) 3R 

E) 4R 

22ª QUESTÃO

Um espelho côncavo de raio de curvatura de 10 cm conjuga uma 
imagem real a 4 cm de seu vértice. Quanto ao objeto, pode-se afirmar 
que é

A) real e está a 20 cm do vértice do espelho.  
B) virtual e está a 20 cm do vértice do espelho. 
C) real e está a 20/3 cm do vértice do espelho.  
D) real e está a 20/9 cm do vértice do espelho.  
E) real e está a 10/3 cm do vértice do espelho.



G E O G R A F I A 

25ª QUESTÃO 

(COELHO, Marcos de Amorím. Geografia do Brasil. 4. ed. São Paulo:  
Moderna, 1996, p. 139.) 

26ª QUESTÃO  

Na véspera do Dia Internacional da Diversidade Biológica, 

[...] o governo lançou o Mapa dos Biomas Brasileiros, que 

divide o território brasileiro em seis biomas  [...]. 

              (O Globo,22-5-2004. Adaptado.) 

27ª QUESTÃO 

O Rio São Francisco representou um importante eixo de povoamento e circulação de pessoas e mercadorias, recebendo, assim, o 
nome de "rio da unidade nacional". A partir da construção de rodovias que ligam o Vale do São Francisco às metrópoles Belo 
Horizonte e Salvador, a navegação tornou-se secundária e a unidade ameaçada. Atualmente, encontra-se em discussão o Projeto 
de Transposição de Águas do São Francisco. 

Sobre esse projeto, é INCORRETO afirmar que ele poderá 

A) criar e sustentar novas frentes de expansão econômica.  
B) reduzir o êxodo rural por meio de geração de empregos.  
C) proporcionar o aumento da oferta de água à população.  
D) provocar o aumento da capacidade hidroelétrica do rio.  
E) provocar o desmatamento para a construção das obras. 

O Polígono foi criado por burocratas que, sobre o mapa do Nordeste, 
traçaram linhas imaginárias, determinando que fora dos riscos feitos por eles 
não haveria seca. Assim, muitos fazendeiros chegaram a sofrer perda total de 
seus rebanhos e lavouras pela falta de chuva, sem que fossem socorridos pelo 
governo, porque não estavam na área das secas. 
(GARCIA, Carlos. O que é o Nordeste brasileiro. In: MAGNOLI, Demétrio; ARAUJO, Regina. Projeto de ensino de Geografia - 
natureza, tecnoiogias, sociedades: Geografia do Brasil. São Paulo: Moderna, 2001, p. 283.) 

Sobre o polígono das Secas, a partir dos textos apresentados, é INCORRETO 
afirmar que 
A) a delimitação da sua área influiu na distribuição dos recursos federais, 
     beneficiando os pequenos e médios proprietários. 
B) a "indústria da seca" é conhecida como uma das formas pelas quais alguns 
     empresários e fazendeiros se beneficiam dos recursos federais. 
C) a política de combate aos efeitos da seca é antiga, tendo sido adotada pelo 
      governo federal desde a época do Império. 
D) as mudanças que vêm ocorrendo na área de domínio da caatinga têm  

atraído produtores empresariais de frutas destinadas à exportação.  
E) as obras e frentes de trabalho favoreceram a corrupção e reforçaram o 

poder político dos coronéis sertanejos. 

Com base no mapa ao lado, partindo, em linha reta, do ponto A 
em direção ao ponto B, os biomas brasileiros encontrados são, 
respectivamente, 

A) Floresta Amazônica, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. 
B) Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado e Floresta Amazônica. 
C) Mata Atlântica, Cerrado, Araucária e Floresta Amazônica. 
D) Floresta Amazônica, Manguezal, Cerrado e Mata 

Atlântica. 
E) Mata Atlântica, Cerrado, Floresta Amazônica e Pantanal. 



Brasil: população urbana regional e nacional - 1940 - 2000 (%) 

30ª QUESTÃO 

Especialistas da Universidade de Atenas têm observado que, nos Últimos anos, as famosas obras-primas feitas em mármore 
pelos escultores e arquitetos gregos, na Acrópole ateniense, há milhares de anos, vêm se deteriorando perigosamente. .As 
belíssimas colunas do Parthenon estão sendo corroídas, nas últimas décadas, muito mais intensamente do que o foram em 
dezenas de séculos, desde a sua construção. 

(BRANCO, Samuel. O meio ambiente em debate. São Paulo: Moderna, 1997, p. 55.)  
O processo corrosivo a que o texto se refere ocorre por meio de um fenômeno conhecido como

A) chuva ácida.
B) efeito estufa. 
C) el nino. 
D) ilhas de calor.  
E) inversão térmica. 

28ª QUESTÃO
Com base nas informações apresentadas no gráfico, é INCORRETO afirmar a 
existência

A) da concentração da propriedade de terra como uma das características da 
economia rural do país. 

B) da relação inversamente proporcional entre o tamanho e o número de 
imóveis rurais por categoria. 

C) de elevada percentagem de imóveis rurais classificados como de média e de
grande propriedade, superando os minifúndios e as pequenas propriedades.

D) de grande número de propriedades rurais que não apresentam condições 
que viabilizam uma exploração adequada. 

E) de um número reduzido de imóveis com grande extensão territorial, ainda 
que a maioria dos proprietários detenha uma parcela muito pequena de 
terra. 

29ª QUESTÃO

Região 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 

Norte 27,7 31,5 37,8 45,1 51,5 57,8 69,8 

Nordeste 23,5 26,4 34,2 42,0 50,5 60,6 69,4 

Sudeste 39,4 47,5 57,3 72,8 82,5 88,0 90,5 

Centro-Oeste 21,5 24,4 35,0 48,3 68,0 80,8 86,7 

Sul 27,7 29,5 37,6 44,6 62,5 74,2 80,9 

Brasil 31,2 36,2 45,1 56,0 67,5 76,5 81,2 
(IBGE. Anuários estatísticos e tendências demográficas: uma análise dos resultados da sinopse prelirninar do censo demográfico 2000. 
ln: COELHO, Marcos de Amorin; TERRA, Lygia. Geografia Geral e do Brasil. São Paulo: Moderna, 2003, p. 373.)

Com base nas informações contidas no quadro, é CORRETO afirmar que 

A) a tendência à concentração urbano-industrial, a partir de 1940, contribuiu para a elevação da taxa de urbanização nas Regiões

Sudeste, Norte e Sul. 

B) a urbanização do Centro-Oeste ocorreu lentamente, estando essa região entre as que são consideradas menos urbanizadas do 

país. 

C) o grande aumento da população urbana no Sudeste, em 1970, superando a rural, foi um dos fatores que contribuíram para  

transformar o Brasil em um país urbano. 

D) o processo de urbanização pelo qual passou o país está entre os mais lentos do mundo 

E) o rápido processo de urbanização apresentado pela Região Sul, até 1970, foi resultante das intensas migrações ocorridas no 

Período.



H I S T Ó R I A

No texto acima, as três fontes da autoridade política próprias da República romana mencionadas por Políbio são 

A) Consulado, Pretura e Tribunato da Plebe. 
B) Senado, Assembléias do Povo e Consulado. 
C) Ditadura, Senado e Assembléias do Povo.  
D) Senado, Edilato e Questura. 
E) Questura, Consulado e Assembléias do Povo. 

33ª QUESTÃO 

Nos primeiros tempos da colonização, o panorama do Brasil português era modesto. Núcleos dispersos, pequena produção 
açucareira em Pernambuco e, ainda menor, em São Vicente e Espírito Santo, além da exploração do pau-brasil nas feitorias 

(WEHLING, Maria José C. de M.; WEHLING, Amo. Formação do Brasil colonial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1994. p. 69. Adaptado.) 

O texto acima apresenta o quadro geral da Colônia Portuguesa na América, quando João III, em 1548, com o objetivo de 
coordenar a colonização no Brasil, resolveu criar o Governo Geral e sediá-lo na capitania 
A) do Espírito Santo. 
B) de Pernambuco. 
C) de São Vicente. 
D) da Bahia de Todos os Santos. 
E) do Rio de Janeiro.

31ª QUESTÃO 

Observe os gráficos e estabeleça correlações entre as atividades geradoras de gases de estufa e as emissões per capita 
de dióxido de carbono.

Considerando as informações expressas nos gráficos, analise as seguintes afirmativas: 

I- A Rússia e a China emitem, em termos relativos, mais poluentes do que o Japão e o Brasil, respectivamente, devido 
 ao modelo energético baseado no uso de carvão. 

II- As emissões per capita do dióxido de carbono (C02) revelam claramente as diferenças entre países desenvolvidos e 
 subdesenvolvidos. 

III- Os Estados Unidos, a Austrália e o Canadá aparecem como os maiores geradores de dióxido de carbono (C02), 
devido, sobretudo, ao grau elevado de motorização da população. 

Dos itens acima, é CORRETO afirmar que 

A) apenas I é verdadeiro. 
B) apenas II é verdadeiro. 
C) apenas I e III são verdadeiros. 
D) apenas II e III são verdadeiros. 
E) I, II e III são verdadeiros.

Atividades geradoras de gases de estufa

57% Produção e consumo 
de energia 

17%  Emissão de CFC 

14% Agricultura 

8%  Desmatamento 

3%  Indústrias 

Resources, 1998-1999. ln: MAGNOLI, Demétrio; ARAUJO, Regina. Projeto dê Ensino 
de Geografia: natureza, tecnologias, sociedades. Geografia Geral. São Paulo: Modema. 
2000. D.230. Adaptado.) 

32ª QUESTÃO 
O autor grego Políbio (séc. II a. C.), ao tratar do sistema político romano, em sua História, declara que: 

As três fontes de autoridade política mencionadas anteriormente por mim desempenhavam distintamente o seu papel na 
constituição romana. O espírito de equidade e a noçãode conveniência sob todos os aspectos demonstrados em todas as 
esferas governamentais no uso desses três elementos para estruturar a constituição e para a sua aplicação subseqüente 
eram tão grandes que, mesmo para um cidadão romano, seria impossíveldizer com certeza se o sistema em seu conjunto 
era aristocrático, democrático ou monárquico. 

(POLÍBIO. História. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1985, p. 333.) 



34ª QUESTÃO 

O Imperador Carlos Magno (768-814 d.C.), em uma capitular sobre a educação publicada em 786 e dirigida ao abade de Fulda, 
defende a necessidade da cultura das letras nos seguintes termos: 

Seja portanto conhecido da vossa devoção que a Deus seja agradável, que nós, juntamente com os nossos fiéis, consideramos de 
utilidade deverem bispados e mosteiros, confiados pelo favor de Cristo à nossa direção, em acréscimo à regra da vida monástica 
e à prática da santa religião, ser também zelosos na cultura das letras, ensinando aqueles que por dádiva de Deus são capazes de 
aprender, segundo a capacidade de cada indivíduo. 

(ESPINOSA, F. Antologia de textos históricos medievais. Lisboa: Sá da Costa, 1981, p. 151.) 

A capitular de Carlos Magno deve ser interpretada com referência ao contexto do processo histórico denominado "Renascimento 
Carolíngio". São características do Renascimento Carolíngio, EXCETO: 

A) Estímulo à fundação de escolas junto aos mosteiros e bispados, assim como escolas sob responsabilidade do próprio palácio. 
B) Desenvolvimento do estudo e da cópia dos manuscritos, o que possibilitou a preservação de inúmeras obras da Antigüidade. 
C) Associação de valores próprios da Antigüidade Clássica com a tradição judaico-cristã, o que propiciou o surgimento do 

humanismo em oposição ao teocentrismo medieval.  
D) Incentivo à instrução dos clérigos como uma maneira de obter servidores mais bem qualificados para o Império. 
E) Criação de um estilo de grafia próprio, a letra carolíngia, cuja leitura era mais simples do que a da letra gótica, mais 

rebuscada. 

35ª QUESTÃO 

Acerca da Guerra de Secessão norte-americana (1861-1865), conflito que opôs os Estados do Sul aos Estados do Norte, 

considere as seguintes afirmações: 

I- À época, a economia sulista baseava-se na monocultura algodoeira produzida com base na mão-de-obra escrava, 
 constituindo a exportação de algodão mais de 50% do valor das exportações norte-americanas. 

II- Os Estados do Norte, liderados pela burguesia industrial, investiam no desenvolvimento fabril voltado principalmente 
para a produção têxtil e buscavam a expansão do mercado interno. 

III- Os capitalistas do Sul, interessados na consolidação dos seus negócios internos, reivindicavam o emprego de verbas 
federais para a criação de estradas e de canais que unissem o oeste ao leste do País. 

IV- Os proprietários nortistas, almejando o fortalecimento das exportações, defendiam o livre-cambismo, ao mesmo tempo 
que se opunham ao protecionismo alfandegário, sustentado pelo Sul, e à criação de um banco central. 

V- Os produtores nortistas eram partidários da abolição da escravidão no País, pois tal medida propiciaria a expansão do 
mercado interno e favoreceria, assim, as suas indústrias. 

Dentre as afirmativas acima, estão carretas, APENAS 

A) I, II e IV. 
B) III e IV.  
C) II e III.  
D) I, II e V.  
E) II, IV e V. 

36ª QUESTÃO 

A 7 de novembro, a cidade de Olinda pega em armas e, como um rastilho, um movimento espalha-se rapidamente. Surgira como 
uma explosão dos ânimos e das vontades. As reivindicações do movimento foram divulgadas no "Manifesto ao Mundo" de 1º de 
janeiro de 1849, assinado pelos chefes militares, que registrava: 

Protestamos só largar as armas quando virmos instalada uma Assembléia Constituinte Esta assembléia deve realizar os  
seguintes princípios: 1º) O voto livre e universal do povo brasileiro. 2°) A plena e absoluta liberdade de comunicar os 
pensamentos por meio da imprensa. 3°) O trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro. 4°) O comércio a retalho só. 
para cidadãos brasileiros. 5°) A inteira e efetiva independência dos poderes constituídos. 6°) A extinção do Poder Moderador e 
do direito de agraciar. 7°) O elemento federal na nova organização[...]. 

(Disponível em: www.multirio.ri.gov.br. Acesso em:19 jul.2004.) 

A revolta a que o texto acima se refere ficou conhecida como 

A) Praieira. 
B) Cabanagem. 
C) Balaiada.  
D) Sabinada.  
E) Farroupilha. 



São CORRETAS apenas

A) I e II.  
B) II e III. 
C) III e IV. 
D) I e IV. 
E) I e III. 

38ª QUESTÃO

As condições ideais para o triunfo da ultradireita alucinada eram um Estado velho, com seus mecanismos dirigentes não mais 
funcionando; uma massa de cidadãos desencantados, desorientados e descontentes, não mais sabendo a quem ser leais; fortes 
movimentos socialistas ameaçando ou parecendo ameaçar com a revolução social, mas hão de fato em posição de realizá-la; e 
uma inclinação do ressentimento nacionalista contra os tratados de paz de 1918-1920. Essas eram as condições sob as quais as 
velhas elites governantes desamparadas sentiam-se tentadas a recorrer aos ultra-radicais, como fizeram os liberais italianos aos 
fascistas de Mussolini em 1920-2, e os alemães aos nacional-socialista de Hitler em 1932-3. 

HOBSBAWN, E. Era dos extremos. São Paulo: Cia. das Letras, 1995, p. 130.)

37ª QUESTÃO

Observe os mapas abaixo e responda à questão: 
~--_..

FRANÇA 

Mar Medilerrâneo 

(DREGUER Ricardo; TOLEDO Eliete. Hislória: cotidiano e mentalidades. 2. Ed. São Paulo: Atual, 2000, p. 121. Adaptado.) 

Em relação ao processo de Reconquista, que desempenhou papel fundamental na formação dos Estados Ibéricos modernos, 
considere as seguintes afirmações: 

I. A ocupação da Península por volta do século VIII foi realizada pelos turcos otomanos em parceria com os cartagineses.

II. O movimento de Reconquista foi iniciado pelos povos cristãos do norte da Península a partir do século XI. 

III. O território reconquistado foi ocupado por alguns reinos que tenderam a se agrupar ao longo do tempo, tais como Aragão, 

Leão e Castela. 

IV. Mesmo se localizando na Península Ibérica, a formação histórica de Portugal não se vincula ao processo de Reconquista. 

São características do fascimo, EXCETO a 

A) afirmação de um sentimento nacionalista exacerbado. 
B) concepção de um Estado forte e autoritário. 
C) realização dos ideais difundidos pelo socialismo marxista. 
D) crença em um líder carismático, guia e salvador da Nação. 
E) instituição de um partido único, intermediário entre o líder e o povo.



B I O L O G I A 

39ª QUESTÃO 

A macaxeira (mandioca, aipim) corresponde ao órgão de uma planta no qual se acumulam substâncias de reserva energética que 
têm sua origem 

A) nas folhas, a partir da produção de hormônios vegetais.  
B) nas folhas, a partir da fotossíntese. 
C) nas raízes, por absorção diretamente do solo. 
D) nas raízes, por relação simbiótica com bactérias. 
E) no caule, a partir da quebra da glicose. 

40ª QUESTÃO 

Tendo ocorrido uma anomalia nas mitocôndrias de uma célula, qual dos seguintes processos será o primeiro a sofrer alteração? 

A) Glicólise. 
B) Mitose. 
C) Ciclo de Krebs. 
D) Síntese de proteínas. 
E) Síntese de ácidos nucléicos. 

41ª QUESTÃO 

Relacione a estrutura com a função específica e assinale a alternativa correta: 

            Estrutura    Função
I- floema A. Aumento da superfície de absorção de água. 
II- pêlos absorventes B. Transporte de água e sais minerais. 
III- xilema C. Tecido de sustentação. 
IV- esclerênquima D. Transporte de solução de substâncias orgânicas. 

A)  IA – IIC – IIID – IVB 
B) IB – IIA – IIID – IVC 
C) IC – IID – IIIA – IVB 
D) ID – IIA – IIIB – IVC 
E)  IC – IID – IIIB – IVA 

42ª QUESTÃO 

A água, tão necessária à vida, carrega, além do puro e simples H20, muitas outras substâncias nela dissolvidas ou em suspensão.  
Assim, o ciclo da água, além da própria água, também promove o transporte e a redistribuição de um grande conjunto de 
substâncias relacionadas à dinâmica da vida. Nesse ciclo, a evaporação é um processo muito especial, já que apenas moléculas 
de H20 passam para o estado gasoso. Nesse processo, uma das conseqüências da evaporação é 

A) a perda de sais minerais, no solo, que são evaporados juntamente com a água. 
B) o aumento, nos campos irrigados, da concentração de sais minerais na água presente no solo. 
C) a perda, nas plantas, de substâncias indispensáveis à manutenção da vida vegetal, por meio da respiração. 
D) a formação da chuva ácida, em regiões poluídas, a partir de quantidades muito pequenas de substâncias ácidas 

evaporadas juntamente com a água. 
E) a diminuição, nos oceanos, da salinidade das camadas de água mais próximas da superfície. 

43ª QUESTÃO 

O uso indiscriminado de inseticidas nas lavouras tem determinado a ocorrência de organismos cada vez mais resistentes a esses 
produtos químicos. Sobre a resistência aos inseticidas, pode-se afirmar que 
A) os inseticidas provocam uma recombinação gênica que confere resistência aos insetos. 

B) a pequena variabilidade genética de tais populações de insetos facilita a adaptação das mesmas a vários tipos de inseticidas. 

C) os insetos estão sendo selecionados, conforme a resistência que apresentam ao inseticida. 

D) os insetos, após se "acostumarem" às doses crescentes de inseticidas, passam tal característica a seus descendentes. 

E) os insetos que entram em contato com os inseticidas se tornam mais resistentes a cada dose. 



44ª QUESTÃO 

Casos de leptospirose crescem na região: 

Estatísticas da Fundação Oswaldo Cruz e do Centro de Pesquisa Gonçalo Moniz revelam que nos grandes centros são 
registrados, em média, de 300 a 400 casos de leptospirose por ano...(transmitida pela urina de ratos contaminados) [...] Este 
número, porém, representa apenas 10% da quantidade real de infecções, pois grande parte delas não chega ao conhecimento dos 
sistemas de saúde. 

(Correio da Bahia - 11/4/2000.) 

Em épocas de enchentes, cresce a incidência de doenças transmitidas pela água, como verminoses, problemas pulmonares e de 
pele e leptospirose. Por isso, será reforçada a remessa de kits de farmácia básica [...] para 338 municípios dos estados de 
Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 

(Ministério da Saúde - fev/04.) 

Os casos de leptospirose associam-se aos seguintes fatos: 

I- Quando ocorre uma enchente, as águas espalham, além do lixo acumulado, todos os dejetos dos animais que ali vivem. 
II- O acúmulo de lixo cria ambiente propício para a proliferação de ratos. 
III- O lixo acumulado nos terrenos baldios e nas margens de rios entope os bueiros e compromete o escoamento das águas em 

dias de chuva. 
IV- As pessoas que vivem na região assolada pela enchente, entrando em contato com a água contaminada, têm grande chance 
 de contrair a leptospirose. 

A seqüência numérica correspondente aos fatos que relacionam corretamente a leptospirose, o lixo, as enchentes e os roedores é:

A) I, II, III e IV 
B) I, III, IV e II 
C) IV, III, II e I 
D) II, IV, I e III 
E) II, III, I e IV 

45ª QUESTÃO 

A caatinga, bioma característico da região Nordeste, é centro de origem de algumas espécies que exibem grande variabilidade 
genética, portanto, recursos genéticos podem ser explorados nessa região. Alguns recursos como as plantas forrageiras, as 
frutíferas e as medicinais, que têm grande potencial econômico, são ainda pouco exploradas. 
São fatores genéticos e evolutivos que contribuem para o aumento da variabilidade genética das espécies de uma dada região, 
EXCETO: 

A) A ação da seleção natural. 
B) O aumento da endogamia. 
C) A ocorrência de mutação. 
D) O aumento do fluxo gênico. 
E) A ocorrência da recombinação. 

46ª QUESTÃO 
Na caatinga, após as chuvas do início do ano, a paisagem muda, pois as árvores se cobrem de folhas e a fauna se fortalece. Nessa 
região, vivem vários animais como: gambá, preá, veado-catingueiro, tatu-peba e o sagüi-do-nordeste. Assinale a opção que 
indica o grupo a que pertence cada um desses mamíferos citados. 

A) Marsupialia, Rodentia, Artiodactyla, Edentata e Primates. 
B) Rodentia, Marsupialia, Proboscidea, Chiroptera e Carnivora. 
C) Edentata, Chiroptera, Carnivora, Artiodactyla e Prossímia. 
D) Proboscidea, Rodentia, Marsupialia, Chiroptera e Carnivora. 
E) Marsupialia, Marsupialia, Artiodactyla, Edentata e Primates. 



L Í N G U A    P O R T U G U E S A

� Texto para responder às questões de número 47 a 50. 

     Aprenda a direcionar sua carreira a partir de conceitos  
e jargões do mundo esportivo

1 

5 

10 

Andressa Rovani 

Atletas buscam superação e vitória. Executivos também. Os primeiros usam a sabedoria, serenidade e a 
persistência para chegar lá. Se, unido a isso, o executivo conhecer seus pontos fortes e fracos e 
compreender as relações humanas, pode tornar-se um craque corporativo. 

"As pessoas precisam entender que são capazes e fazem a diferença. Sozinhos não fazem nada", diz 
Marcos Baumgartner, consultor do Senac-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). 

O paralelo com o mundo esportivo não é à toa. Ele pode dar pistas que auxiliam o executivo a 
direcionar a sua carreira. Entre as diversas características para valorizar o passe no mercado e conseguir 
"empolgar a equipe", o profissional deve, antes de entrar em campo, focar suas ações nos resultados e 
ter um bom esquema tático. Para se diferenciar no jogo, é imprescindível correr riscos. 

15 

"Os resultados significativos só são atingidos quando se aposta alto e se tem conhecimento das 
capacidades e das competências pessoais. Muitos atletas não vão para uma olimpíada por não se 
acharem capazes", diz Baumgartner. 

Para Silvina Ramal, professora de planejamento de negócios da PUC-RJ (Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro), o futebol é um reflexo da sociedade corporativa: todos querem ter um 
super-homem. Mas as organizações devem ser ágeis, e isso só é possível com trabalho em equipe. 

20 “Me sinto uma liga que conecta as pessoas de forma a aproveitar as melhores habilidades de cada uma", 
diz Leandro Barankiewicz, 25, executivo de vendas sênior da OptiGlobe, do grupo Votorantim. 

Em busca da conquista de um grande cliente, ele lançou mão da sua capacidade de liderança e integrou as 
áreas da empresa para superar meta estabelecida. 

25 “Apesar de ser o mais novo funcionário da empresa em cargo gerencial, liderei, há três semanas, a conquista 
do maior contrato que a empresa já teve”, conta. Com isso, recebeu um bônus equivalente ao seu salário anual.  

(Folha de S. Paulo, 18-7-2004.) 

47ª QUESTÃO 
Do texto, NÃO se pode depreender que 
A) os executivos não compreendem as relações humanas. 
B) o sucesso no trabalho depende de parceria. 
C) os atletas são vitoriosos, assim como os executivos. 
D) o texto apresenta uma analogia a "uma andorinha só não faz verão". 
E) o fato de ser jovem e o de ser vitorioso são incompatíveis. 

48ª QUESTÃO 

Em “[...] Entre as diversas características para valorizar o ‘passe’ no mercado e conseguir ‘empolgar a equipe’, o profissional 
deve, antes de entrar em campo, focar suas ações [...],” o termo “passe” e a expressão “empolgar a equipe”, (linhas 8 e 9), têm, 
respectivamente, o mesmo sentido de 

A) entrada e credibilidade. 

B) entrada e participação. 
C) conquista e solidariedade.  
D) participação e empolgação. 
E) entrada e animação. 

49ª QUESTÃO 

Fazendo-se os ajustes necessários, a expressão "Apesar de” (linha 24) pode ser substituída, no texto, 
sem prejuízo à argumentação e à correção gramatical, por. 

A) contudo  
B) em conseqüência. 
C) além disso. 
D) embora. 
E) entretanto. 



50ª QUESTÃO 
Consideradas as relações de sentido apresentadas no texto, marque (V) para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as 
afirmativas FALSAS. 

(1) "se" (linha 2) 

(2) "lá" (linha 2) 

(3) "ele" (linha 7) 

(4) "Mas" (linha 17) 

(5) "lançou mão" (linha 22) 

(6) "isso" (linha 25) 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

) estabelece uma relação de condição entre pontos fortes e fracos. 

) tem valor adverbial de lugar, retomando "superação e vitória". 

) substitui Marcos Baumgartner. 

) apresenta uma explicação para introduzir uma condição. 

) pode ser substituído por "valeu-se de". 

) aponta para a informação: recebeu um bônus equivalente ao seu salário. 

A alternativa que estabelece a relação CORRETA entre a coluna da esquerda e a da direita, é: 

A) V F F F V V 
B) V V V F F V 
C) V V F F V F 
D) F F F F V V 
E) F F F V V F 

L I T E R A T U R A    B R A S I L E I R A

51ª QUESTÃO 

Teoria do Medalhão 
[...] 
- Digo-lhe que o que vosmecê me ensina não é nada fácil. 
- Nem eu te digo outra coisa. É difícil, come tempo, muito tempo, leva anos, paciência, trabalho, e felizes os que chegam a 
entrar na terra prometida! Os que lá não penetram, engole-os a obscuridade. Mas os que triunfam! E tu triunfarás, crê-me. Verás
cair as muralhas de Jericó ao som das trompas sagradas. Só então poderás dizer que estás fixado. Começa nesse dia a tua fase de
ornamento indispensável, de figura obrigada, de rótulo. Acabou-se a necessidade de farejar ocasiões, comissões, irmandades; 
elas virão ter contigo, com o seu ar pesadão e cru de substantivos desajetivados, e tu serás o adjetivo dessas orações opacas, o 
odorífero das flores, o anilado dos céus, o prestimoso dos cidadãos, o noticioso e suculento dos relatórios. E ser isso é o 
principal, porque o adjetivo é a alma do idioma, a sua porção idealista e metafísica. O substantivo é a realidade nua e crua, é o 
naturalismo do vocabulário. 

(ASSIS, Machado. Papéis Avulsos I.. São Paulo: Globo, 1997.) 

Analise as afirmativas abaixo, apoiando-se no fragmento acima, sem desconsiderar, na íntegra, o conto A Teoria do Medalhão, 
de Machado de Assis. 

I- A Teoria do Medalhão, ao propor a mediocridade e o oportunismo como critérios para vencer na vida, pode ser uma 
importante referência literária para observarmos o perfil de muitos setores de nossas elites culturais, econômicas e políticas.

II- O imperativo utópico, inscrito na frase Suprimamos as idéias e as outras paralisias, encontrada no Manifesto 
Antropófago, de Oswald de Andrade, converge com um dos conselhos que o pai, na Teoria do Medalhão, oferece ao filho, 
o de não precisar, para vencer na vida, ter idéias originais, bastando apenas, para tanto, repetir as idéias feitas. 

III- Dizer que o "adjetivo é a alma do idioma", dado o fato de Machado de Assis ser um escritor do Realismo brasileiro, pode
 ser interpretado como uma espécie de crítica ao Romantismo. 
IV- Lucíola, romance romântico de José de Alencar, narra a vida de uma prostituta que empregou, de modo intertextual, a 

Teoria do Medalhão machadiana, para obter prestígio e riquezas. 
V- Os paralelismos adjetivo/alma e substantivo/ naturalismo não só retomam a divisão judaico-cristã corpo/alma,como também  
 fazem referência, ironicamente, à divisão opositiva entre dois estilos de época: Romantismo/ Naturalismo. 

Das afirmativas acima, pode-se afirmar que 

A) II e IV são corretas. 
B) I, III e IV são corretas. 
C) I é incorreta. 
D) I, III e V são corretas. 
E) I, II, III, IV e V são corretas. 



52ª QUESTÃO 
21 de fevereiro 

Não quero mais a fúria da verdade. Entro na  
sapataria popular. Chove por detrás, Gatos 
amarelos circulando no fundo. Abomino 
Baudelaire querido, mas procuro na vitrina um  
modelo brutal. Fica boazinha, dor; sábia como 
deve ser, não tão generosa, não. Recebe o afeto 
que se encerra no meu peito. Me calço decidida  
onde os gatos fazem que me amam, juvenis, 
reais. Antes eu era 36, gata borralheira, pé ante 
pé, pequeno polegar, pagar na caixa, receber na  
frente. Minha dor. Me dá a mão. Vem por aqui, 
longe deles. Escuta, querida, escuta. A marcha 
desta noite. Se debruça sobre os anos neste 
pulso. Belo belo. Tenho tudo que fere. As 
alemãs marchando que nem homem. As cenas 
mais belas do romance o autor não soube 
comentar. Não me deixa agora, fera. 

(CESAR, Ana Cristina. A teus pés. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1992.) 

Considere as seguintes afirmativas: 

I- O poema 21 de fevereiro, de Ana Cristina César, realiza um diálogo intertextual paródico com o Hino da Bandeira e com o 
poema Belo Belo, de Manuel Bandeira, além do fato de jogar com o vocábulo bandeira, através da presença do poeta 
francês, Baudelaire, o qual, no plano do significante, lembra a palavra bandeira. 

II- Ao dizer que "não quer mais a fúria da verdade", o eu lírico do poema pode ser lido como uma voz feminina que, situada 
no interior da pós-modernidade, resiste a duas grandes bandeiras modernistas: a da verdade da pátria e a da verdade de um 
eu lírico masculino, representado pelo poeta Manuel Bandeira. 

III- Ao dizer que "as cenas mais belas do romance o autor não soube comentar", o eu lírico do poema reforça a crítica à 
narrativa masculina tradicional, a do autor, porque, de diferentes modos, este (autor, evidentemente, é palavra masculina) 
tendeu a rejeitar ou a subestimar, no interior das narrativas modernistas, o que tem de "fera" na diferença feminina. 

IV- Quando o eu lírico pede que a fera não o abandone, ele está trocando o gato inicial do poema por um animal mais feroz, 
demonstrando que a diferença feminina não coincide com a sua representação masculina tradicional, de vez que, para o eu 
lírico feminino, o gato (ou a gata) domesticado constitui uma fera incontrolável e avessa à opressão masculina. 

V- O verso "As alemãs marchando que nem homem" constitui uma crítica à educação feminina, baseada em valores 
disciplinares historicamente masculinos, uma vez que a equivalência semântica entre alemãs, marcha e homem 
desqualifica a força indomável inscrita na palavra fera, pensada como metáfora de um eu lírico feminino. 

Dentre as afirmativas acima, são CORRETAS 

A) I e II. 
B) I e III. 
C) III e IV. 
D) I, II e V. 
E) I, II, III, IV e V são corretas. 



53ª QUESTÃO 

(ANDRADE, Oswald de. Manifesto antropófago. In: Apud CANDIDO, Antonio; CASTELLO, J. Aderaldo. Presença da literatura brasileira: modernismo. 5. ed. São Paulo - Rio de Janeiro: 
DIFEL, 1975, p. 65-73.) 

Considerando a 1ª linha do Manifesto Antropófago: “Só a antropofagia nos une. Socialmente. Economicamente. 
Filosoficamente”, pode-se afirmar que 

A) o Manifesto Antropófago, de Oswald de Andrade, nos concebe como bárbaros, devoradores étnicos e culturais, fazendo jus a 
uma concepção primitivista da identidade brasileira, uma vez que considerava a anta um símbolo totêmico de nossa 
brasilidade. 

B) o conceito de antropofagia, desenvolvido por Oswald de Andrade, constitui um modo afirmativo de pensar a "civilização 
brasileira", pois inverte e subverte a visão (a mais comum) do colonizador, a de que somos inferiores (seja porque não 
temos uma identidade própria, seja porque somos miscigenados), inserindo, em seu lugar, por exemplo, a idéia de que a 
miscigenação étnica e cultural nos torna mais cosmopolitas, mais abertos para viver e realizar a diversidade multicultural do 
mundo. 

C) a união antropofágica constitui um modo particular de dizer que não somos nada unidos, uma vez que nos devoramos o 
tempo todo, a nós mesmos, de modo que somos e estamos sem identidade cultural.  

D) o Manifesto Antropófago está restrito ao universo da poesia lírica.  

E) o significado etimológico de antropofagia (antropo = homem; fagia = comer) quer dizer, literalmente, que não devemos agir, 
para nos libertarmos da colonização euro-americana, comendo o inimigo, uma vez que, estrategicamente, é importante que 
abandonemos qualquer forma de primitivismo indígena, a fim de sermos aceitos, como iguais, pelos colonizadores. 
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56ª QUESTÃO 

John White teve que retomar à Inglaterra pela primeira vez, porque 

A) os índios atacaram seu forte. 
B) a sua primeira neta nasceu. 
C) o seu retorno foi exigido por Sir Walter Raleigh. 
D) a Inglaterra estava em guerra. 
E) a busca de suprimentos era necessária. 

57ª QUESTÃO 
O que fez John White ficar na Inglaterra por 3 anos, antes de retomar à Roanoke Island, foi a falta de  
A) dinheiro. 
B) navios. 
C) tempo. 
D) marinheiros. 
E) disposição. 

55ª QUESTÃO 

Os colonizadores enviados em 1587 foram obrigados a ficar em Roanoke Island por decisão do/da 

A) rainha Elizabeth I. 

B) líder religioso. 
C) filha de John White. 
D) capitão dos navios.  
E) Sir Walter Raleigh. 

The Mystery of Roanoke Island 

This mystery story begins in 1585. An English explorer named Sir Walter Raleigh wanted to colonize the New 
World for his glory and that of his queen, Elizabeth I. Raleigh sent 108 men to settle on Roanoke Island, off the coast of 
Virginia. However, these men were soldiers and didn't know how to farm. They quickly ran out of food. By 1586 the 
settlers were sick and starving. One day some English ships anchored near the island. The captains of these ships agreed 
to take the colonists back to England. 

Raleigh was still determined to start a colony in Virginia. This time he decided to include farmers and families 
who could build things and survive in the colony. In 1587 he sent 150 men, women, and children in three ships across the 
sea. The ships were on their way to Chesapeake Bay, where it was thought a colony could be more successful than on 
Roanoke Island. However, the ships' captain stopped at Roanoke and refused to take his passengers any farther. They had 
to stay in the island. 

The colonists repaired the old fort and began to build cabins. But they soon realized they would need many more 
supplies than they had brought with them. It was decided that their leader and governor, John White, should go back to 
England for help and more provisions. A week before he sailed, White's daughter gave birth to a baby girl - the first 
English child to be born in America. As conditions on the island were difficult, some of the colonists wanted to move to 
another place. Before Governor White left, he told them that if they left the island, they should carve on a tree the name 
of the place where they were going. 

When he reached England, White discovered that England was at war with Spain. Every ship in the country was 
needed. Three years passed before White was able to return to Roanoke Island. In August of 1590, the governor stepped 
ashore at Roanoke. He walked to the settlement with fear in his heart. When reaching it, he discovered the colony had 
been abandoned for at least a year. 

White was deeply troubled. But then, at the entrance to the settlement, he saw the word CROATOAN carved in a 
tree. Croatoan was the name of a nearby island inhabited by a friendly native tribe. White was confident the settlers 
would be found. The ship's captain agreed to sail to Croatoan the next morning. But during the night, there was a terrible 
storm. The captain refused to go to Croatoan, so White unhappily was taken back to England. 

Although several search parties were eventually sent to Roanoke and Croatoan not one clue to the destiny 
of the settlers was ever found. Governor White would never know what happened to his dauqhter and grandchild, or all
the others who had so bravely made the journey with him.  

(Broukal, Milada. In: More About the USA: A Cultura Reader, 2000.)
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54ª QUESTÃO 
Os primeiros colonizadores enviados por Sir Walter Raleigh ao Novo Mundo não tiveram sucesso devido à falta de
conhecimentos sobre 
A) agricultura. 
B) armamentos. 
C) construção civil.  
D) línguas indígenas.  
E) navegação.



58ª QUESTÃO 
A palavra "CROATOAN" indica o nome de uma 
A) embarcação. 
B) ilha. 
C) língua. 
D) pessoa. 
E) tribo. 

59ª QUESTÃO 

Em 1590, John White teve que voltar à Inglaterra, pela segunda vez, devido a problemas 

A) financeiros. 
B) políticos. 
C) climáticos.  
D) familiares.  
E) psicológicos. 

60ª QUESTÃO 
Em "But they soon realized they would need many more supplies than they had brought with them" (linha 11-12), a expressão 
"them" refere-se ao termo 
A) colonists. 
B) supplies. 
C) provisions. 
D) cabins. 
E) England. 


