Redação
INSTRUÇÕES:
12345-

Para elaborar sua redação, você deve escolher um tema entre os três apresentados.
Utilize o espaço reservado ao rascunho para elaborar a sua Redação.
Use somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, ao transcrever o seu texto na Folha de Redação definitiva, e observe
as instruções constantes neste caderno.
Confira os dados constantes no cabeçalho da Folha de Redação e assine-a no espaço reservado para tal fim.
Considere que seu texto será corrigido, observando-se os seguintes critérios:
I. Título.
II. Tema.
III. Coerência.
IV. Tipologia textual.
V. Emprego da norma padrão.
VI. Coesão.

6a)
b)
c)

f)

Terão nota zero as redações que
fugirem ao tema proposto no comando escolhido;
não desenvolverem o tipo de texto proposto no comando escolhido;
apresentarem acentuada desestruturação e/ou divagação (informações soltas e desarticuladas) no desenvolvimento do tema
e/ou apresentarem mais de 22 linhas ou menos de 17 linhas. (Serão desconsideradas as cópias do texto de comando);
apresentarem qualquer identificação além do texto, ou às suas margens, mesmo que seja a lápis;
forem consideradas ilegíveis ou desenvolvidas em forma de desenhos, números, versos, espaçamento excessivo entre letras,
palavras e parágrafos, bem como desenvolvidas em códigos alheios à língua portuguesa escrita;
forem desenvolvidas a lápis ou a tinta em cor diferente da preta ou azul.

7-

O título do texto não deve estar incluído no limite de linhas.

d)
e)

Temas da Redação
Tema I
Existe uma literatura que identifique o Paraná?
O primeiro passo para que o parananismo possa ser praticado e divulgado é estudar a História do Estado e da Região. Sem
isso, não há como criar uma obra, um romance que identifique esse torrão. Não há maneira de identificar o regionalismo sem a
paisagem e a geografia para pano de fundo.
O palco do parananismo são os Campos Gerais, tendo por bastidores a sua História. Seu personagem principal é o
tropeiro, pilchado e de cuia na mão, seja ele estancieiro, escravo ou peão.
(ZATTI, Carlos. Disponível em: <http://www.protexto.com.br/texto.php?cod_texto=210. Acesso em: 30 jul. 2010. Adaptado.)

Levando em consideração a leitura das informações veiculadas no fragmento em destaque, produza um texto sobre o tema:
A necessidade de divulgação do Paraná, através dos seus escritores, para que o imaginário popular
possa promover os reais valores dessa região do país.

ORIENTAÇÃO:
Seu texto pode ser estruturado tanto a partir de uma dissertação quanto a partir de uma narração. Se escolher a dissertação,
lembre-se de apresentar argumentos, fatos e opiniões que apoiem seu ponto de vista e sua proposta para o problema, sugerida
no final do seu texto. Caso escolha a estrutura narrativa, é fundamental que você apresente fatos e exemplos coerentes ao tema
proposto.
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Tema II
Sobre a “cópula” do Mundo, dizem que as empreiteiras já estão bolando novos estádios tipo o “La Bombonera”, na
Argentina. Só que aqui vai se chamar “La Roubalheira”! Rarará!

(SIMÃO, José. .Disponível em: <http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://n.i.uol.com.br/uolnews/monkeynews_03_charge_copa_jmarcos.
jpg&imgrefurl=http://noticias.uol.com.br/uolnews/monkey/2007/10/31/ult2529u302.jhtm&usg=__CBDl1oDqihvDTMTB2Z-hl=ptBR&start=6&um=1&itbs=1&tbnid=SKdw2rfSW2XVyM:&tbnh=92&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dcharge%2Bcopa%26um%3D1%26hl%3DptBR%26rlz%3D1T4ADBF_pt-BRBR257BR293%26tbs%3Disch:1>. Acesso em: 21 jun. 2010).

A partir das informações relacionadas com a charge em destaque e de sua própria reflexão sobre o tema enfocado, elabore
um texto argumentativo em que a realização da Copa do Mundo, em 2014, seja trabalhada como mais uma oportunidade
de perpetuação do “pão e circo”, enquanto o povo, movido pela sua paixão por futebol, desvia sua atenção dos problemas
socioeconômicos mais prementes.

ORIENTAÇÕES:
1)
2)

Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos e as reflexões ao longo de sua formação.
Organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista e suas propostas, levando em
consideração a necessidade de solucionar o problema.

Tema III
Na faculdade de Medicina logo se aprende que política de saúde de país pobre ou pouco desenvolvido se expressa em
mortalidade infantil. Portanto, se você quiser saber se o governo está investindo em saúde pública, não tenha dúvida, veja se as
crianças nascem bem e são vacinadas, se crescem acima da média e sobrevivem os primeiros anos de vida. Se sim, então o
governo cumpriu o seu papel. No Japão, por exemplo, onde a mortalidade infantil é próxima a cinco, ou nos Emirados Árabes,
onde é menor que um por mil nascimentos há décadas e só vai cair mais quando descobrirmos a cura para doenças genéticas
graves, para medirmos o sistema de saúde e o resultado do investimento na medicina primária, precisamos olhar para os idosos.
Por lá, se o governo for bom, a vida média das pessoas aumenta. Aqui, na Ásia e na África, as crianças é que precisam escapar
dos perigosos cinco primeiros anos de vida.
A saúde pública do Brasil, na última década, bateu todas as metas do Millenium Development Goal (MDG4) em todos os
grupos. A América do Norte não conseguiu fazer isso. O Brasil, os países árabes e o norte da África foram os únicos que
conseguiram a estupenda marca de reduzir, na última década, perto de 7% a mortalidade infantil todo ano.
Portanto, os dados do censo mundial sobre a mortalidade infantil, apesar de mostrar que o mundo está falhando na MDG4
ao não reduzir a mortalidade infantil em dois terços, mostram que o ministro da Saúde do governo Lula e os projetos sociais do
mesmo governo, mesmo criticáveis, conseguiram o admirável feito de reduzir dramaticamente a mortalidade.
(TUMA, Rogério. Motivo de festa: o Brasil tem conseguido reduzir a mortalidade infantil com uma política acertada para a área da saúde. Carta Capital.
São Paulo: Confiança, ano XV, n. 598, jun. 2010. Adaptado).

Com base nas ideias desenvolvidas no fragmento em destaque e nos seus conhecimentos, elabore um texto argumentativo
sobre o seguinte tema:
A redução da mortalidade infantil está diretamente ligada às políticas públicas que se preocupam
com a qualidade da saúde no Brasil.

ORIENTAÇÃO:
Seu texto deve apresentar uma estrutura dissertativa e ser organizado a partir de argumentos e opiniões que justifiquem sua
tese.
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Rascunho da Redação
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Língua Portuguesa
Questões de 1 a 15
Instruções

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

Questões de 1 a 10
TEXTO:
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A ideia de se poder definir o gênero homo
atribuindo-lhe a qualidade de sapiens, ou seja, de um
ser racional e sábio, é sem dúvida uma ideia pouco
racional e sábia. Ser Homo implica ser igualmente
demens: em manifestar uma afetividade extrema,
convulsiva, com paixões, cóleras, gritos, mudanças
brutais de humor; em carregar consigo uma fonte
permanente de delírio; em crer na virtude de sacrifícios
sanguinolentos, e dar corpo, existência e poder a mitos
e deuses de sua imaginação. Há no ser humano um
foco permanente de Ubris, a desmesura dos gregos.
A loucura humana é fonte de ódio, crueldade,
barbárie, cegueira. Mas sem as desordens da afetividade
e as irrupções do imaginário, e sem a loucura do
impossível, não haveria élan, criação, invenção, amor,
poesia. O ser humano é um animal insuficiente, não
apenas na razão, mas é também dotado de desrazão.
Temos, entretanto, necessidade de controlar o
homo demens para exercer um pensamento racional,
argumentado, crítico, complexo. Temos necessidade de
inibir em nós o que o demens tem de homicida, malvado,
imbecil. Temos necessidade de sabedoria, o que nos
requer prudência, temperança, comedimento,
desprendimento.
O mundo em que vivemos talvez seja um mundo
de aparências, a espuma de uma realidade mais
profunda que escapa ao tempo, ao espaço, a nossos
sentidos e a nosso entendimento. Mas nosso mundo
da separação, da dispersão, da finitude significa também
o mundo da atração, do reencontro, da exaltação. E
estamos plenamente imersos nesse mundo que é o de
nossos sofrimentos, felicidades e amores. Não
experimentá-lo é evitar o sofrimento, mas também não
haverá o gozo. Quanto mais estamos aptos à felicidade,
mais nos aproximamos da infelicidade. [...] Se a
sabedoria nos incita ao desapego do mundo, da vida,
será que ela está sendo verdadeiramente sábia? Se
aspiramos à plenitude do amor, isso significa que somos
verdadeiramente loucos?
O amor faz parte da poesia da vida. A poesia faz
parte do amor da vida. Amor e poesia engendram-se
mutuamente e podem identificar-se um com o outro.
Se o amor expressa o ápice supremo da sabedoria
e da loucura, é preciso assumir o amor.
O excesso de sabedoria pode transformar-se em
loucura, mas a sabedoria só a impede, misturando-se à
loucura da poesia e do amor.
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Nosso cotidiano vive sempre em busca do sentido.
Mas o sentido não é originário, não provém da
50 exterioridade de nossos seres. Emerge da participação,
da fraternização, do amor. O sentido do amor e da poesia
é o sentido da qualidade suprema da vida. Amor e poesia,
quando concebidos como fins e meios do viver, dão
plenitude de sentido ao “viver por viver”.
55
A partir daí, podemos assumir, mas com
plena consciência, o destino antropológico do homo
sapiens-demens, que implica nunca cessar de fazer
dialogar em nós mesmos sabedoria e loucura, ousadia
e prudência, economia e gasto, temperança e
60 “consumação”,desprendimento e apego.
MORIN, Edgar. Amor, poesia, sabedoria. São Paulo: Bertrand Brasil,
2003, Prefácio. Adaptado. Não paginado.
QUESTÃO

1

Do ponto de vista temático, o texto põe em destaque
A)
B)
C)
D)
E)

a valorização da loucura em detrimento da razão.
a necessidade de relacionar a sabedoria à afetividade.
as consequências de quem vive uma rotina pautada na
sabedoria.
a importância do amor que resulta numa atitude
essencialmente sábia.
a contradição entre um comportamento sapiens e um
comportamento demens.

QUESTÃO

2

Da leitura do texto, pode-se concluir que
A)
B)
C)
D)
E)

o homem racional é tão emocional quanto o homem
afetivo.
o ser humano mede sua felicidade em função de sua
infelicidade.
a qualidade da vida está diretamente relacionada ao amor
e à poesia.
a criação, o amor, a poesia resultam da atitude comedida
do ser humano.
a sabedoria humana está pautada na possibilidade de
se resgatar o gênero homo sapiens.

QUESTÃO

3

A leitura do texto permite afirmar que o amor
A)
B)
C)
D)
E)

é a própria poesia, logo surge da loucura do homem.
gera, em excesso, a qualidade de vida esperada por todo
ser humano.
precisa ser considerado incondicionalmente para que
haja qualidade de vida.
é a culminância da relação consciente entre o racional e
o afetivo no ser humano.
é parte essencial da poesia que, por sua vez, resulta da
atitude racional diante da vida.
Port- 4

QUESTÃO

4

Quanto à linha de raciocínio desenvolvida pelo autor, é coerente
a análise da alternativa
A)
B)
C)
D)

E)

A tese do texto refere-se à necessidade de desvincular
a razão do afeto.
O segundo parágrafo apresenta uma crítica ao
comportamento de desrazão do ser humano.
O terceiro parágrafo inicia uma ideia ressalvando as
informações do parágrafo anterior.
O quarto parágrafo contextualiza o mundo contemporâneo
caracterizado prioritariamente pela atitude racional dos
indivíduos.
O último parágrafo desconstrói as ideias desenvolvidas
no parágrafo anterior.

QUESTÃO

5

A alternativa que relaciona, respectivamente, as palavras
“sapiens” (l. 2) e “demens” (l. 5) a referências adequadas, de
acordo com o contexto, é a
A)
B)
C)
D)
E)

“racional” (l. 3) e “afetividade” (l. 5).
“desrazão” (l. 17) e “comedimento” (l. 23).
“homicida” (l. 21) e “imbecil” (l. 22).
“prudência” (l. 59) e “economia” (l. 59).
“sabedoria” (l. 58) e “temperança” (l. 59).

QUESTÃO

6

Os termos “desmesura” (l. 11) e “temperança” (l. 23) sugerem,
respectivamente, ideias de
A)
B)
C)
D)
E)

insegurança e equilíbrio.
descortesia e sobriedade.
desconforto e sinceridade.
desequilíbrio e afetividade.
desorganização e ousadia.

QUESTÃO

B)
C)
D)
E)

Caso o amor expresse o ápice supremo da sabedoria e
da loucura.
Já que o amor expressa o ápice supremo da sabedoria
e da loucura.
Embora o amor expresse o ápice supremo da sabedoria
e da loucura.
Conforme o amor expresse o ápice supremo da sabedoria
e da loucura.
Desde que o amor expresse o ápice supremo da
sabedoria e da loucura.

QUESTÃO

8

Sobre a análise linguística dos termos transcritos, é correto
o que se afirma em
A)
B)
C)
D)
E)

“ou seja” (l. 2) denota dúvida.
“Mas” (l. 13) evidencia uma explicação.
“para” (l. 19) encerra a noção de limite.
“também” (l. 29) exprime uma contradição.
“excesso” (l. 45) expressa a ideia exagero.
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É verdadeira a análise sobre o termo transcrito na alternativa
A)

B)
C)

D)
E)

“a desmesura dos gregos” (l. 11) é um termo que
completa o sentido do nome “Ubris”, cujo significado só
pode ser apreendido por meio desse elemento.
“talvez” (l. 25) evidencia a condição para que o mundo seja
caracterizado como um lugar de superficialidades.
“a espuma de uma realidade mais profunda que escapa
ao tempo, ao espaço, a nossos sentidos e a nosso
entendimento.” (l. 26-28) simboliza a imagem de
dimensão superficial do mundo contemporâneo.
“mas também” (l. 33) expressa uma adição de ideias
convergentes.
“Quanto mais estamos aptos à felicidade, mais nos
aproximamos da infelicidade.” (l. 34-35) denota ideia de
tempo.

QUESTÃO

10

“A partir daí, podemos assumir, mas com plena consciência,
o destino antropológico do homo sapiens-demens, que
implica nunca cessar de fazer dialogar em nós mesmos
sabedoria e loucura, ousadia e prudência, economia e gasto,
temperança e ‘consumação’, desprendimento e apego.”
(l. 55-60)
Sobre o fragmento em destaque, pode-se afirmar:
A)
B)

C)
D)

E)

7

A oração “Se o amor expressa o ápice supremo da sabedoria
e da loucura” (l. 43-44), sem alterar o sentido original do
contexto, pode ser reescrita da seguinte forma:
A)

QUESTÃO

“daí” resgata uma ideia presente no próprio período.
“podemos assumir” é uma ação que se desenvolve no
pretérito e evidencia o interlocutor da voz enunciadora do
texto.
“mas com plena consciência” contradiz a informação
anterior.
“o destino antropológico do homo sapiens-demens”
modifica o sentido da forma verbal “podemos assumir”,
explicitando a opinião principal desenvolvida no texto.
“ousadia e prudência” são termos que compõem o
complemento da forma verbal “fazer dialogar” e
exemplificam a proposta de união entre o sapiens e o
demens.

QUESTÃO

11

UM DIA por um mundo melhor. Disponível em: <http://amorconsciente.files.
wordpress.com/2009/05/ac_umdia_porummundomelhor.jpg>.Acesso
em: 20 maio 2010.

Essa campanha social tem como objetivo sensibilizar o
cidadão para desenvolver atitudes de respeito e amor ao
próximo.
Para tanto, no jogo de ideias desenvolvidas na expressão “Um
dia por um mundo melhor”, a palavra “por” denota
A)
B)
C)

limite.
motivo.
finalidade.

D) proporção.
E) consequência.
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Questões 12 e 13
TEXTO:

WATTERSON, Bill. Calvin e Haroldo. Disponível em: <leituraproducaotextos.blogspot.com/>. Acesso em: 21 maio 2010.
QUESTÃO

O texto em evidência caracteriza-se como carta pessoal por uma
série de razões dentre as quais se excetua a indicada em

12

Calvin, o menino, expressa para Haroldo, o tigre, sua
indignação diante das relações humanas.
A leitura da tira permite afirmar:
A) Calvin e Haroldo contradizem-se quanto à concepção
sobre as relações humanas.
B) A ironia de Haroldo em relação à crítica de Calvin está
presente no terceiro quadrinho.
C) A pergunta de Haroldo, no terceiro quadrinho, é retórica,
pois ele já sabe a resposta de Calvin.
D) A solução proposta por Calvin, contraditoriamente,
expressa a impossibilidade de seus planos.
E) Calvin compreende a necessidade de isolamento como
forma de recuperar as relações humanas.
QUESTÃO

A)
B)
C)
D)
E)

Envolve um remetente e um destinatário.
Apresenta linguagem adequada ao destinatário.
Estrutura-se a partir de data, seguida de vocativo, corpo
do texto e assinatura.
É normalmente escrita em primeira pessoa e sempre visa
a um interlocutor real.
Tem como objetivo convencer o destinatário a assumir o
mesmo posicionamento ideológico do remetente.

QUESTÃO

15

13

Com relação ao último quadrinho da tira, pode-se inferir:
A) Todo ser humano é egoísta.
B) A vida afastada das relações sociais é muito difícil.
C) Um comprometimento ético é perceptível na atitude de
Haroldo.
D) As divergências culturais continuarão existindo entre as
relações humanas.
E) O ser humano não tem mais o que fazer para se
harmonizar com seu próximo.
QUESTÃO

14

Sexta-feira, 7 de agosto de 2009.
Querida Alice,
Recebi seu e-mail e sei que você está legal, física e
emocionalmente. Mas esta cartinha mais formal é para comemorar
nossa amizade, que nasceu recentemente, mas já é forte, quem sabe,
indestrutível. Há momentos em que a gente sente a necessidade de se
comunicar com os nossos verdadeiros amigos.
Parece que você já percebeu que o amigo de verdade é mais
precioso do que qualquer parente. Acredite, pois apenas o fato de se
ter tido a liberdade para escolher essa amizade já é um ponto favorável
no placar que indica a escala de estima.
Orgulho-me de ter sido escolhida por você como amiga do
peito. É preciso comemorar esta amizade preciosa, e qualquer
manifestação vale a pena.
Amanda
RECEBI seu e-mail. Disponível em: <http://ofice.microsoft.com/pt-br/
templatas/ct010146797-aspx>. Acesso em: 21 maio 2010. Adaptado.
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MOVIMENTO pró-democracia. Disponível em: <www.pró-democracia.
com/comunidadeorkut.movimentopró-democracia>. Acesso em: 19 jun. 2010.

O principal objetivo desse texto é
A) criticar os cidadãos que não se posicionam politicamente.
B) denunciar os desmandos administrativos e governamentais
do país.
C) dispor ao público leitor uma fonte de consulta sobre a
história política do país.
D) convidar os interlocutores a se posicionarem contra as
atitudes ilícitas dos políticos.
E) convencer os interlocutores de que os crimes eleitorais
precisam ser denunciados e punidos pelos políticos que
acreditam na democracia.
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Literatura
Questões de 1 a 5
Instruções
QUESTÃO

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

Relancei os olhos pela sala, e dei com os do Curvelo
em nós; disse ao Raimundo que esperasse. Pareceu-me
que o outro nos observava, então dissimulei; mas daí a
pouco deitei-lhe outra vez o olho, e –– tanto se ilude a
vontade! –– não lhe vi mais nada. Então cobrei ânimo.
–– Dê cá...

1

Sou um homem arrasado. Doença? Não. Gozo
perfeita saúde.
O que estou é velho. Cinquenta anos pelo S. Pedro.
Cinquenta anos perdidos, cinquenta anos gastos sem
objetivo, a maltratar-me e a maltratar os outros. O
resultado é que endureci, calejei, e não é um arranhão
que penetra esta casca espessa e vem ferir cá dentro a
sensibilidade embotada.
Cinquenta anos! Quantas horas inúteis! Consumir-se
uma pessoa a vida inteira sem saber para quê! Comer e
dormir como um porco! Levantar-se cedo todas as
manhãs e sair correndo, procurando comida! E depois
guardar comida para os filhos, para os netos, para muitas
gerações. Que estupidez! Que porcaria! Não é bom vir o
diabo e levar tudo?

ASSIS, Machado de. Conto de Escola. Contos. São Paulo: Ática. 1989.
p. 34. ( Série Bons Livros).

Tem comprovação no texto a ideia de
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO

p. 179-180.

Na percepção que constrói de si mesmo, o sujeito-narrador

B)
C)
D)

E)

valoriza a resistência emocional que adquiriu ao longo dos
anos.
expressa, ao escrever o seu livro, a sensação de
aniquilamento em face da vida que escolheu.
sente-se orgulhoso de seu itinerário existencial, embora
esteja bastante triste e melancólico.
considera que todos os seus erros podem ser
remediados através da conciliação com seus filhos e seus
futuros netos.
julga proveitoso o esforço que fez para se tornar um
homem de posses, já que pode guardar bens para as
próximas gerações.

QUESTÃO

2

Compreende-se que o ponto da lição era difícil, e
que o Raimundo, não o tendo aprendido, recorria a um
meio que lhe pareceu útil para escapar ao castigo do
pai. Se me tem pedido a coisa por favor, alcançá-la-ia
do mesmo modo, como de outras vezes, mas parece
que era lembrança das outras vezes, o medo de achar a
minha vontade frouxa ou cansada, e não aprender como
queria, — e pode ser mesmo que em alguma ocasião
lhe tivesse ensinado mal,–– parece que tal foi a causa
da proposta. [...]
Não queria recebê-la, e custava-me recusá-la.
Olhei para o mestre, que continuava a ler, com tal
interesse, que lhe pingava o rapé do nariz.
— Ande, tome, dizia-me baixinho o filho. [...]
–– Tome, tome...
Processo Seletivo 2010.2 - Unicentro Primavera

3

Tornou-se Pereira pálido, franzindo os sobrolhos e
olhando de esguelha para quem tão imprudentemente
elogiava assim, cara a cara, a beleza de sua filha;
Inocência enrubesceu que nem uma romã; Cirino sentiu
um movimento impetuoso, misturado de estranheza e
desespero, e, lá da sua pele de tamanduá-bandeira,
ergueu-se meio apavorado o anão.
Nem reparou Meyer e com a habitual ingenuidade
prosseguiu:
–– Aqui, no sertão do Brasil, há o mau costume de
esconder as mulheres.
Viajante não sabe de todo se são bonitas, se feias,
e nada pode contar nos livros para o conhecimento dos
que leem. Mas, palavra de honra, senhor Pereira, se
todas se parecem com esta sua filha, é coisa muito e
muito digna de ser vista e escrita! Eu...
–– O senhor não quer retirar-se? Interrompeu
Pereira com modo áspero.
–– Pois não! Replicou o alemão.

RAMOS, Graciliano. São Bernardo. Rio de Janeiro: Record, 1979.

A)

valorização da amizade.
fragilidade dos valores éticos.
preconceito diante do oprimido.
ruptura com as relações sociais.
desrespeito à figura paterna e professoral.

TAUNAY, Visconde de. Inocência. Disponível em: <www.nead.unama.
br>. Acesso em: 19 jun. 2010.

O diálogo entre as personagens Meyer, que representa a
ideologia europeia, e Pereira, que traduz os valores sertanejos,
evidencia
A)
B)
C)
D)
E)

uma convergência ideológica entre culturas tão distintas.
a desigualdade social entre a Europa e o Sertão
brasileiro.
o contraste entre o conceito de beleza europeu e o
sertanejo.
a indignação do europeu, que não compreende por que
é maltratado por Pereira.
a denúncia do choque cultural e ideológico entre os
valores do homem europeu e do homem sertanejo
brasileiro.
Lit- 7

QUESTÃO

4

Consolo na praia
Vamos, não chores.
A infância está perdida.
A mocidade está perdida.
Mas a vida não se perdeu.
O primeiro amor passou.
O segundo amor passou.
O terceiro amor passou.
Mas o coração continua.
Perdeste o melhor amigo.
Não tentaste qualquer viagem.
Não possuis carro, navio, terra.
Mas tens um cão.
ANDRADE, Carlos Drummond de. Consolo na praia. A rosa do povo. Rio de Janeiro: Record, 1989. p. 129.

Para o eu poético,
A)
B)
C)
D)
E)

nada supera o amor.
a vida é feita de perdas.
tudo está perdido, menos a poesia.
apesar de tudo, ainda há razão para recomeçar.
a vida só vale a pena quando se tem um amigo.

QUESTÃO

5

Aniceto fora cedo tirar o atestado de óbito no cartório de Palmeira e chegou no meio da tarde, encontrando grande
confusão, o padre não permitia o enterro no cemitério de Santa Bárbara, era uma ateia.
–– Mas vivemos na República –– gritou Rossi, que tinha ido acertar o sepultamento.
–– A igreja é maior que o governo –– revidou o padre.
–– Temos o direito de ser enterrados no cemitério.
–– Essa terra só conhece católicos. — E o padre bateu
a porta da sacristia.
Quando souberam da proibição, os anarquistas se revoltaram, iam marchar juntos contra o padre e enterrar
Gentille à força, viviam em um país livre, eram trabalhadores, davam lucro ao estado, ninguém era
obrigado a ter religião para ser enterrado dignamente.
SANCHES NETO, Miguel. Um amor anarquista. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 1998. p. 219.

O texto, contextualizado na obra em sua totalidade, permite afirmar:
A)

Os membros da comunidade anarquista, em função de sua ideologia, compreendem que devem respeitar o posicionamento
do padre, pois ele não conhece verdadeiramente os ideais socialistas.

B)

O padre, embora a personagem que deveria ser enterrada fosse católica, não admite o enterro de um membro da Colônia
Cecília, pois rejeitava os valores anarquistas.

C)

A atitude de indignação dos membros da comunidade anarquista explicita os valores pautados na violência e defendidos
pela personagem Giovanni Rossi.

D)

O fragmento exemplifica a denúncia da atitude intolerante da sociedade diante dos padrões de vida propostos pela Colônia
socialista/anarquista Cecília.

E)

A proposta anarquista da comunidade limita-se ao ideal de uma terra partilhada com todos os membros da Colônia.

* * *
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Lit- 8

Língua Estrangeira Moderna — Inglês
Questões de 1 a 10
Instruções

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

Questões de 1 a 5
TEXTO:
Peruvian mummy found

According to the text, the correct sequence, from top to bottom, is
A)
B)
C)
D)
E)

T
T
F
F
T

F
T
F
T
T

QUESTÃO

T
F
T
F
T

F
F
T
T
T

2

__________ the mummy was very old, the dead body _______
Based on the text, the alternative that completes the blanks
correctly is

5

10

15

20

25

A joint Japanese-Peruvian archaeological mission
has uncovered the remains of a woman who they believe
was killed as a sacrifice, almost 3,000 years ago in Peru.
At close to 3,000 years old, scientists were amazed
at how well preserved the remains were. The woman,
named the ‘Lady of Pacopampa’ after the site in the
northern highlands where she was found, stood at just
over one and a half meters tall.
She was discovered surrounded by gold necklaces,
pendants and ceramics. Archaeologists were also
surprised to find jewelry made from seashells as the
site where she was found in the Andean Cajamarca region
is several hundred miles from the coast and there was
little previous evidence of trade between the two areas.
Although the circumstances of her death are still
unclear, the Japanese researcher leading the dig, Yuji
Seki, said her bones were found in the fetal position
with the legs bound by a cord. He added that she
was between 30 and 40 years old when she died,
considerably older than most mummified bodies found in
Peru.
Archaeologists believe the Pacopampa area where
she was found was an important ceremonial site,
contemporary with the better-known Chavin and
Cupisnique cultures.

COLLYNS, Dan. Peruvian mummy found. Disponível em: <www.bbc.co.uk/
worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/2009/09/
090916_witn_peru_mummy.shtml>. Acesso em: 10 jun. 2010.
QUESTÃO

1

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).
About the mummified woman, it’s correct to say:
( ) She was rather short.
( ) She was an elderly lady when she died.
( ) Her legs had been tied with a rope.
( ) She was much younger than most Peruvian mummies.
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A)
B)
C)
D)
E)

As — had been badly destroyed.
Although — was little decayed.
Because — hadn’t resisted the decay process.
Due to the fact that — had been badly damaged.
In spite of the fact that — was worse than expected.

QUESTÃO

3

It’s stated in the text:
A)
B)
C)
D)
E)

The place where the mummy was found is close to the
ocean.
There seems to be no doubt as to how and why the woman
died.
The woman must have been killed as part of a religious
ceremony.
The woman was lying stretched out on her back when she
was found.
The woman had lots of jewelry on her fingers, ears and
around her wrists.

QUESTÃO

4

“The woman, named the ‘Lady of Pacopampa’ after the site
in the northern highlands” (l. 5-7)
The expression in bold should be understood as
A)
B)
C)
D)
E)

past that place.
at a later time.
as soon as she was found.
with the same name as the place.
immediately after they left the place.

QUESTÃO

5

“contemporary with the better-known Chavin and Cupisnique
cultures.” (l. 24-25)
The word “better” in this sentence is the irregular degree of
A)
B)
C)
D)
E)

good.
badly.
bad.
well.
ill.
Ing- 9

Questões de 6 a 9

( ) When did the scientists produce evidence of the warming
phenomenon in the Arctic?

TEXTO:
Arctic warmest in two millennia

According to the text, the correct sequence, from top to bottom,
is
A)
B)
C)
D)
E)

T
T
F
F
T

T
F
T
F
T

QUESTÃO

F
T
F
T
T

F
F
T
T
T

8

The only alternative in which the word or expression from the
text IS NOT correctly defined is

Temperatures in the Arctic are now the highest
they’ve been for 2,000 years, according to scientists.
Researchers in the United States say that it is one of
the clearest signs yet that human activity is warming
5 the planet.
Scientists have produced evidence showing
dramatically that the current temperature rise there is
highly unusual. For most of the last two thousand years,
the Arctic slowly cooled, a consequence of variations in
10 the Earth’s orbit.
But over the last century, the cooling abruptly
reversed, and the region is now warmer than at any time
in the 2,000 year record. Writing in the journal Science,
the researchers say this shows how quickly the Arctic
15 responds to climatic changes.

A)

“warming” (l. 4) — cooling.

B)

“evidence” (l. 6) — proof.

C)

“abruptly” (l. 11) — suddenly.

D)

“reversed” (l. 12) — changed to its opposite.

E)

“responds to” (l. 15) — is affected by.

QUESTÃO

9

Considering language use in the text, it’s correct to say:
A)

The verb form “they’ve been” (l. 2) describes an action
dissociated from the present time.

B)

The words “clearest” (l. 4) and “warmer” (l. 12) are in the
same degree of comparison.

C)

The word “highly” (l. 8) is functioning as an adverb.

D)

The ’s in “Earth’s orbit’ (l. 10) is the contraction of is.

E)

The conjunction “But” (l. 11) expresses result.

QUESTÃO

10

BLACK, Richard. Arctic warmest in two millennia. Disponível em:
<www. b b c . c o . u k / w o r l d s e r v i c e / l e a r n i n g e n g l i s h / l a n g u a g e /
wordsinthenews/2009/09/090904_witn_arctic.shtml>. Acesso em: 10
jun. 2010.
QUESTÃO

6

This text says that temperatures in the Arctic have
A)

fallen.

B)

dropped.

C)

increased.

D)

gone down.

Disponível em: <http://commontragedies.files.wordpress.com/2007/12/

E)

become milder.

mad-as-hell.jpg> Acesso em: 10 jun. 2010.

QUESTÃO

7

The man in this cartoon is angry because

Fill in the parentheses with T (True) or F (False).

A)

he wasn’t paid his salary.

The text has answers to the following questions:

B)

gas prices are on the rise.

( ) Where was the present research published?

C)

the gas station is out of gasoline.

( ) How many scientists took part in the present expedition?

D)

the station is selling bad quality gas.

( ) What are Arctic high temperatures an indication of?

E)

he is too short to fill up the giant car.
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Ing- 10

Língua Estrangeira Moderna — Espanhol
Questões de 1 a 10
Instruções

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

TEXTO:

QUESTÃO

Periodistas
Ojalá que los futuros periodistas se rebelen. Ojalá
que a pesar de enfrentarse a un escenario complicado

Se afirma en el texto que
A)
B)
C)

intuyan que hoy el periodismo es más necesario que
nunca y sean conscientes de que los medios, engolfados
5

D)

con el politiqueo, están ignorando esas historias
anónimas que definirían el extraño momento que

1

E)

el buen periodista debe darles voz a los más necesitados.
los buenos periodistas reciben viajes de las agencias de
noticias.
los buenos políticos buscan buenos periodistas para
acompañarlos.
los periodistas siempre desconfían de los que ocupan
cargos electivos.
el periodismo obsoleto ha dado lugar a un periodismo
moderno y eficaz.

estamos atravesando. Ojalá que no sean cínicos, que

2

ejerzan una crítica implacable contra esos personajillos

QUESTÃO

que desde hace tiempo inundaron las pantallas y no

La autora del texto espera que los futuros periodistas

10 han servido más que para sembrar la creencia de que
es legítimo ganar dinero sin hacer el mínimo esfuerzo.
Ojalá que no sean mansos y no se dejen arrastrar por

A)
B)
C)
D)

esa corriente venenosa que consiste en acudir a las
ruedas de prensa para tomar nota sin rechistar. Ojalá

E)

15 que sean tan honrados como para desconfiar del político
que les paga un viaje convirtiéndolos en parte de su corte.

busquen el apoyo de los políticos honestos.
estén atentos a las posibilidades de fama y dinero.
sean dignos, más profesionales y menos aficionados.
entiendan que el periodismo y la política deben caminar
juntas.
encuentren una salida para la difícil situación por la que
pasa el periodismo.

QUESTÃO

3

Ojalá que entiendan que el mejor periodista, en contra

Es una idea presente en el texto:

de la práctica tan habitual en nuestro país, es el que se

A)
B)

mantiene lejos del poder, no el que alardea de estar en
20 la pomada. Ojalá que defiendan la dignidad de su oficio
y que aspiren a ser profesionales y no eternos
aficionados. Ojalá que tengan el amor propio necesario

C)
D)

como para dar más de lo que se les pide, y que no
lo hagan por el medio sino por ellos mismos. Ojalá que

E)

25 entiendan que en esta situación económica que va a

El buen periodista es siempre parcial.
Los medios de comunicación dependen de la clase
política.
Los políticos ignoran el trabajo de los medios de
comunicación.
El periodismo ofrece la posibilidad de ganar mucho dinero
sin mucho esfuerzo.
Los periodistas deben ser implacables con las actitudes
de los malos políticos.

4

cambiar la vida de varias generaciones es necesario darle

QUESTÃO

voz a los olvidados y sólo un buen periodista puede

El término “Ojalá” mencionado a lo largo del texto expresa

hacerlo. Dada la precariedad del empleo, la docilidad es

A)
B)
C)
D)
E)

tentadora, pero ojalá que no sean dóciles, porque al
30 margen de la invasión de opinadores, que de manera
gratuita exaltan (exaltamos) los ánimos de los

un deseo.
una duda.
un contraste.
una negación.
una concesión.

ciudadanos, nos hace falta información. Ojalá que haya

5

una nueva generación batalladora que demuestre que el

QUESTÃO

periodismo sigue vivo, que a lo mejor los que estamos

La locución “a pesar de” (l. 2) podría sustituirse por

35 un poco muertos somos nosotros.
LINDO, Elvira. Periodistas. Disponível m:<http://www.elpais.com/articulo/
ultima/Periodistas/elpepuopi/20100519elpepiult_1/Tes. Acesso em: 19
jun.2010.
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A)
B)
C)
D)
E)

pese a.
sino que.
mientras.
en cambio.
sin embargo.
Esp- 11

QUESTÃO

6

Pueden funcionar como sinónimos en el texto
A)

“intuyan” (l. 3) — perciban.

B)

“extraño” (l. 6) — exquisito.

C)

“oficio” (l. 20) — documento.

D)

“olvidados” (l. 27) — malagradecidos.

E)

“margen” (l. 30) — extremidad.

QUESTÃO

7

Con la expresión “esos personajillos” (l. 8), la autora se refiere a
A)

los actores.

B)

los olvidados.

C)

los gobernantes.

D)

algunos políticos.

E)

los buenos periodistas.

QUESTÃO

8

La expresión “a lo mejor” (l. 34) equivale a
A)

a la vez.

B)

tal vez.

C)

a menudo.

D)

al cabo de.

E)

por supuesto.

QUESTÃO

9

“a lo mejor los que estamos un poco muertos somos nosotros.” (l. 34-35)
El vocablo en destaque del fragmento transcrito hace referencia
A)

al periodismo.

B)

a los olvidados.

C)

a los periodistas.

D)

a los aficionados.

E)

a los ciudadanos.

QUESTÃO

10

En cuanto al uso de la lengua usada en el texto, se puede afirmar
A)

“más que” (l. 10) puede ser sustituido por sino.

B)

los en “convirtiéndolos” (l. 16) hace referencia a “esos personajillos” (l. 8)

C)

“les” (l. 16) funciona como objeto directo.

D)

“lo” (l. 23) es el singular de los.

E)

“de los ciudadanos” (l. 31-32) en singular sería de lo ciudadano.

* * * * * *
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Esp- 12

Biologia
Questões de 1 a 15
Instruções
QUESTÃO

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

1

QUESTÃO

São muitas as discussões sobre a origem da vida no planeta
Terra. Os estudos sobre o assunto evidenciam a importância
dos avanços tecnológicos e das pesquisas para o
aprimoramento das hipóteses sobre a origem da vida. Porém,
após alguns séculos de estudos, apesar de consideráveis
avanços, ainda existem muitas perguntas sem respostas.
Sobre as principais teorias da origem da vida, pode-se afirmar:
A)

B)

C)

D)
E)

Haldane e Oparin admitiam que moléculas inorgânicas,
encontradas na atmosfera primitiva, se combinariam
originando moléculas orgânicas simples, que, posteriormente,
adquiriram a capacidade de autoduplicação e metabolismo.
A teoria da abiogênese foi confirmada com as pesquisas
realizadas por Pasteur, em que micro-organismos foram
encontrados em frascos com “pescoço de cisne”, após
o processo de fervura.
Os avanços tecnológicos e as pesquisas atuais
permitiram definir a descoberta da vida como sendo
através da evolução de componentes inorgânicos
originados no próprio planeta Terra.
Segundo a panspermia, os primeiros seres vivos teriam
vindo do cosmos e seriam pluricelulares e autótrofos.
As pesquisas realizadas puderam comprovar a hipótese
autotrófica, pois não existiam nutrientes suficientes na
Terra primitiva para suprir os seres vivos.

QUESTÃO

Com base nas informações e de acordo com os
conhecimentos relacionados ao transporte de substâncias
através da membrana plasmática, pode-se afirmar:
A)
B)

C)

D)

E)

A membrana plasmática não é seletiva com relação às
substâncias que a atravessam.
A morte do micro-organismo ocorre devido ao aumento
exagerado do volume da sua célula gerado pela entrada
de água.
A diferença de concentração entre os dois meios provoca
a movimentação da água para o ambiente mais
concentrado.
O transporte de substâncias através da membrana
plasmática ocorre com gasto de energia pela célula, por
acontecer contra o gradiente de concentração.
Nesse caso, o transporte da água através da membrana
ocorre do meio hipertônico para o meio hipotônico, sendo
um transporte ativo.

QUESTÃO

2

3

O princípio de conservação dos alimentos por meio do sal
basea-se nos conhecimentos sobre transportes de substâncias
através da membrana plasmática. Em alimentos conservados
em alta concentração de sal, os micro-organismos morrem por
desidratação, pois a água do seu citoplasma atravessa
rapidamente para o meio externo à célula, em direção ao sal
incorporado ao alimento.

4

O processo de transferência da informação
presente nas moléculas de DNA para as proteínas
é essencial para nossas células.[...] Essa
transferência de informação é regida pelo código
genético, um conjunto de instruções que define a
relação entre os aminoácidos adicionados e as
sequências de nucleotídeos. A cada grupo de três
nucleotídeos — que chamamos de códon ou
triplete — corresponde um aminoácido. (BORGES,
2008).
A descoberta do código genético representa um dos grandes
marcos da genética moderna.
Com base nas informações do texto e de acordo com os
conhecimentos relacionados ao código genético, identifique
com V as afirmativas verdadeiras e com F, as falsas.
( ) A cada três nucleotídeos do DNA será traduzido um
aminoácido no núcleo, tendo em vista que a transferência
de informação do DNA para a proteína ocorre diretamente.
( ) A ordem dos aminoácidos nas proteínas depende
indiretamente da sequência dos nucleotídeos na
molécula de DNA.
( ) O número limitado de aminoácidos impede uma alta
diversidade de características entre os seres humanos.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
A)
B)
C)

VFF
FVF
FFV
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D) V V F
E) F V V

O cladograma representa a evolução das algas e das plantas.
De acordo com a ilustração, sobre as características dos
principais grupos de plantas, é correto afirmar, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

As pteridófitas são plantas vasculares e sem sementes.
As algas são classificadas como plantas aquáticas
avasculares.
As briófitas são plantas pequenas, avasculares, que vivem
em ambientes úmidos.
A presença de sementes é uma inovação evolutiva das
gimnospermas, em relação às pteridófitas.
As angiospermas apresentam como característica
evolutiva, em relação às gimnospermas, as flores e os
frutos.
Bio - 1

Questões 5 e 6
Considere as informações constantes da tabela I e do
heredograma II.
I.

II.

QUESTÃO

5

De acordo com os conhecimentos relacionados ao sistema
ABO de grupos sanguíneos humanos e com os dados a
Tabela I, identifique com V as afirmativas verdadeiras e com
F, as falsas.

QUESTÃO

Grande parte do controle do corpo humano é realizado por
hormônios que são produzidos por algumas células
específicas que têm ações em outras células. Essas células
produtoras de hormônios reúnem-se formando glândulas
endócrinas.
A partir dos conhecimentos sobre as principais glândulas
endócrinas humanas e seus respectivos hormônios, identifique
com V as afirmativas verdadeiras, e com F, as falsas:
( ) A insulina estimula o transporte de glicose para o interior
das células, diminuindo a concentração dessa substância
no sangue.
( ) O hormônio luteinizante é produzido nos ovários com a
função de desenvolver as características sexuais
secundárias femininas.
( ) A progesterona é produzida pelos ovários, mantendo o
crescimento da mucosa uterina, iniciado pelo estrógeno.
( ) O hormônio folículo-estimulante é produzido tanto pelos
ovários quanto pelos testículos, promovendo o
amadurecimento dos folículos ovarianos, nas mulheres,
e a espermatogênese, nos homens.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
A) V F V V
D) F F V F
B) V F V F
E) F V F F
C) F V F V

A B

( ) Os alelos I I são co-dominantes, pois ambos se
expressam na condição heterozigótica.
( ) As pessoas do grupo sanguíneo A que têm aglutinina anti-B
no plasma não podem receber sangue do tipo B nem do
tipo AB, já que esses contém aglutinogênios B em suas
hemácias.
( ) Pessoas do grupo AB são consideradas doadoras
universais quanto ao sistema ABO, pois seus
aglutinogênios são reconhecidos pelos outros tipos
sanguíneos.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
A)
B)
C)
D)
E)

VFF
FVF
FFV
VVF
FVV

QUESTÃO

6

A análise do heredograma II permite verificar a herança do
sistema ABO de grupos sanguíneos em três gerações de uma
família.
Com base nos conhecimentos sobre a herança do sistema
ABO e na análise do heredograma, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

O casal formado pelos indivíduos 1 e 2 possui a
probabilidade de ter filhos do tipo sanguíneo A, B, AB e O.
A probabilidade de o casal formado pelos indivíduos 7 e
8 ter filhos do tipo sanguíneo A é de 70%.
A probabilidade de o indivíduo 10 ser do tipo sanguíneo
B é de 50%.
O indivíduo 10 só pode ser do tipo sanguíneo B.
O tipo sanguíneo do indivíduo 9 é B.
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7

QUESTÃO

8
O fitoplâncton é o combustível que move os
ecossistemas marinhos, disse o principal autor
do estudo, Daniel Boyce, professor da
Universidade Dalhousie, na província canadense
da Nova Escócia. Um declínio afeta toda a cadeia
alimentar, inclusive os humanos, afirmou.
O ritmo deste declínio, maior nas regiões polares
e tropicais coincidiu com o ritmo com que se
aquecem as temperaturas da superfície dos
oceanos, como resultado das mudanças
climáticas, acrescentou o estudo.
Como todas as plantas, o fitoplâncton precisa de
luz do sol e nutrientes para crescer.
Mas oceanos mais quentes ficam mais
estratificados, criando uma “zona morta” na
superfície, aonde menos nutrientes chegam das
camadas mais profundas. Segundo os cientistas,
as descobertas são preocupantes. (AMBIENTE...,
2010).

O texto retrata a importância do fitoplâncton e os danos
causados pelo seu declínio na natureza.
Diante do exposto no texto e dos conhecimentos sobre
ecologia, é correto afirmar:
A) O fitoplâncton está entrando em processo de extinção
natural, independente da ação humana.
B) A preocupação com o fitoplâncton tem a sua justificativa
devido à sua importância no processo de decomposição
dos seres vivos aquáticos.
C) O fitoplâncton marinho pode ser representado pelos
protozoários, pequenos crustáceos e larvas de diversas
espécies.
D) O fitoplâncton é representante do segundo nível trófico,
dessa forma o seu declínio aumenta a população de
produtores, prejudicando a iluminação das águas
oceânicas.
E) A diminuição do fitoplâncton no meio marinho reduz a
produção do oxigênio e altera a cadeia alimentar devido
à diminuição de matéria orgânica disponível.
Bio - 2

QUESTÃO

9

A ilustração reproduz esquematicamente diferentes estágios do ciclo de
vida das células somáticas.
Com base nessa ilustração e na compreensão dos eventos que ocorrem
em cada etapa do ciclo celular, é correto afirmar que o estágio
A)
B)
C)
D)

E)

1 representa a telófase, definida como o período entre duas divisões
celulares consecutivas.
2 representa a prófase, período em que os cromossomos duplicados
começam a se condensar e a carioteca se desfaz.
3 representa a metáfase I da meiose, caracterizada pela disposição
dos cromossomos na região mediana da célula.
4 representa a anáfase I da meiose, definida como o estágio de
separação das cromátides e migração dos cromossomos-filhos para
os polos.
5 representa a telófase, caracterizada pela máxima condensação dos
cromossomos e pela reorganização da carioteca.

QUESTÃO

10
É difícil manter as moléculas de oxigênio livres, apesar de ele ser o terceiro elemento mais abundante do Universo,
formado nas fornalhas densas no interior das estrelas. Isso porque o oxigênio é extremamente reagente e pode formar
compostos com quase todos os elementos da tabela periódica. Então como a Terra acabou com uma atmosfera
composta por praticamente 21% desse gás? A resposta está nos minúsculos organismos conhecidos como
cianobactérias ou algas azuis. Esses micro-organismos realizam a fotossíntese utilizando luz solar, água e dióxido de
carbono para produzir carboidratos e, também, oxigênio. Na verdade, até hoje, todas as plantas da Terra contêm
cianobactérias — conhecidas como cloroplastos — que participam da fotossíntese. (BIELLO, 2009).

Considerando-se as informações do texto e os conhecimentos acerca do processo fotossintético, é correto afirmar, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Os glicídios produzidos através da fotossíntese representam fonte de energia para as atividades metabólicas dos seres
autótrofos.
Os cloroplastos, segundo a teoria endossimbiótica, derivaram da simbiose entre um micro-organismo autótrofo capaz de
captar energia luminosa e uma célula hospedeira heterotrófica.
A fotossíntese compreende uma série complexa de reações químicas, dentre as quais a fixação do carbono depende
diretamente da luz para ocorrer.
O gás oxigênio presente na atmosfera é produzido a partir da decomposição da molécula de água, sob ação direta da luz.
A fotossíntese representa um processo anabólico que permite a conversão de energia luminosa em energia química.

QUESTÃO

11

Características relacionadas ao processo de desenvolvimento embrionário dos animais são utilizadas pelos zoólogos para
classificar os representantes de diferentes filos.
Considerando essas características e os filos nos quais os animais podem ser enquadrados, identifique as afirmativas
verdadeiras:
I.

Os cnidários são considerados diploblásticos, pois só formam dois folhetos germinativos (ectoderma e endoderma).

II.

Os equinodermos são animais acelomados, pois não possuem cavidades corporais além da cavidade digestória.

III.

Os cordados são classificados como deuterostômios, pois nesses animais o blastóporo origina o ânus.

IV.

Platelmintos e nematódeos são considerados animais triploblásticos, pois a gástrula compõe-se de três folhetos germinativos.

V.

Os moluscos são considerados animais diploblásticos, celomados, deuterostômios e não segmentados.

A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras é a
A)

I, II e IV.

B)

I, III e IV.

C)

II, III e V.

D)

II, IV e V.

E)

III, IV e V.
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QUESTÃO

12
Nos hospitais, superbactérias, criadas em uma dieta de antibióticos estão em
toda parte. Nos Estados Unidos, infecções hospitalares vitimam um paciente
em cada 10, causam 90 mil mortes anuais e custam mais de 11 bilhões de
dólares por ano. No Brasil, segundo a ANVISA, não temos dados estatísticos
atualizados. Mas sabemos que mortes por infecções adquiridas em hospitais
ocorrem diariamente em nosso país. (PENA, 2009).

A situação apresentada no texto e na imagem retrata a crescente resistência das bactérias
aos antibióticos, o que representa um grave problema de saúde pública em todo o mundo.
Considerando argumentos neodarwinistas para explicar a resistência das bactérias aos
antibióticos, identifique com V as proposições verdadeiras e com F, as falsas:
( ) Os mecanismos de mutação e recombinação gênica podem explicar a existência
de variabilidade entre bactérias de uma espécie, com formas sensíveis e resistentes
a antibióticos.
( ) Nos hospitais, determinado antibiótico pode atuar favorecendo a seleção natural, ao eliminar bactérias sensíveis e permitir
que uma espécie geneticamente resistente a esse medicamento sobreviva no meio.
( ) A exposição excessiva de bactérias hospitalares sensíveis a antibióticos promove a sua adaptação ao contato com o
medicamento, condição que é transmitida para as futuras gerações de bactérias.
( ) Bactérias resistentes a um antibiótico são mantidas no meio ambiente e proliferam, perpetuando essa condição.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)

VVFV

C) F F V F

B)

VFFV

D) V F V V

E) F V F V

Questões 13 e 14
A disponibilização de informações adequadas e compreensíveis nas embalagens dos alimentos sobre o conteúdo
nutricional, que não levem o consumidor a erro, pode contribuir para a promoção da saúde e a redução do risco de
doenças relacionadas à alimentação e à nutrição, conforme descreve a Estratégia Global em Alimentação Saudável,
a

Atividade Física e Saúde, aprovada na 57 Assembléia da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 22 de maio de
2004. Cento e quatro países membros da OMS, inclusive o Brasil, foram signatários dessa estratégia. Alguns desses
países possuem legislações que preveem a rotulagem nutricional obrigatória, bem como normatizam outros aspectos
acerca da comercialização dos alimentos. (COUTINHO & RECINE, 2007).
QUESTÃO

13

A apresentação clara de dados nas embalagens de alimento pode ser favorável às pessoas que apresentam restrição à ingestão
de algum componente alimentar, a exemplo daqueles que possuem doença celíaca.
A partir das informações do texto e dos conhecimentos da doença celíaca, identifique as afirmativas verdadeiras.
I.

Representa uma intolerância alimentar crônica e permanente à lactose.

II.

Os portadores desta doença não podem ingerir alimentos, como pães, bolos, bolachas e macarrão.

III.

É uma doença de caráter genético e tende a se manifestar ainda no primeiro ano de vida, quando é feita a introdução de
farináceos na dieta da criança.

IV.

Quando o portador da doença celíaca consome o alimento ao qual apresenta intolerância, provoca no organismo uma reação
do tipo antígeno-anticorpo, que ocasiona danos na mucosa do intestino delgado.

A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras é a
A)

I e II.

B)

I e III.

C)

I e IV.

D)

I, II e IV.

E)

II, III e IV.
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QUESTÃO

14

Quando a embalagem de um alimento expõe que a sua
composição é rica em proteínas, significa que, durante o
processo de digestão desse alimento, o composto orgânico
em questão será substrato para a ação de enzimas digestórias
específicas, encontradas na composição de secreções que
atuam em diferentes órgãos do sistema digestório.
Considerando-se as informações, é correto afirmar que a
digestão das proteínas
A)

tem início na boca, por ação da enzima ptialina, presente
na saliva, e continua no estômago, através da ação da
enzima renina.

B)

ocorre no intestino delgado através da ação da enzima
tripsina, que promove o rompimento de ligações
peptídicas e formação de oligopeptídeos.

C)

acontece exclusivamente no estômago, através da ação
do suco gástrico formado a partir das enzimas pepsina,
tripsina e amilopsina.

D)

ocorre apenas no estágio final da digestão, por ação do
suco entérico liberado no intestino grosso.

E)
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depende da ação de enzimas que também participam da
digestão de lipídios e polissacarídeos.

QUESTÃO

15

O aquecimento global e o lançamento de esgotos no mar têm

Questões 13 e 14
COUTINHO, J. G. & RECINE, E. Experiências internacionais de
regulamentação das alegações de saúde em rótulos de
alimentos. Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health, v. 22(6).
p. 432-437. 2007. Adaptado.

sido apontados como processos que põem em risco os
ecossistemas recifais. O aumento de temperatura pode

Fontes das ilustrações

ocasionar o branqueamento dos recifes, o que representa a
perda de zooxantelas — microalgas que vivem no interior dos
corais hermatípicos, realizando fotossíntese e liberando doses

Questão 4
AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia: Biologia dos Organismos,
v. 2, p. 139, 2a ed., São Paulo. 2004. Adaptado.

extras de nutrientes orgânicos. Em contrapartida, as
zooxantelas sobrevivem utilizando produtos gerados pelo
metabolismo dos corais. Outro problema que tem causado
sérios danos aos recifes é o despejo de esgotos domésticos
e industriais no mar, o que provoca a proliferação de
cianofíceas e algas verdes que crescem na superfície da água
e impedem que a luz chegue aos corais.
Considerando-se os seres vivos e a relação natural de

Questão 9
CICLO de vida das células somáticas. Disponível em: <http://www.scie
ncephoto.com/images/download_lo_res.html?id=670063916>. Acesso
em: 31 jul. 2010.
Questão 12
CIÊNCIA Hoje On-line. 11 dez. 2009. Disponível em: <http://
www. l a b o r a t o r i o g e n e . c o m . b r / g e n e I m p r e n s a / 2 0 0 9 /
infeccoesHospitalares.pdf>. Acesso em: Acesso em: 31 jul. 2010.
Adaptado.

sobrevivência e com base nas informações apresentadas,
pode-se afirmar que, nessa ordem, existe uma relação de
A)

inquilinismo entre corais e zooxantelas.

B)

colônia entre zooxantelas e cianofíceas.

C)

simbiose entre zooxantelas e corais.

D)

forésia entre corais e cianofíceas.

E)

epifitismo entre algas verdes e corais.
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Filosofia
Questões de 1 a 15
Instruções
QUESTÃO

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

1

QUESTÃO

O pensamento de Platão é importante para a compreensão
da história do pensamento humano. Esse filósofo grego
abordou temas de influência na sociedade, que se estendem
até os dias atuais. Suas obras possuem um estilo literário

2

O conceito de ideologia tem vários significados. Dentre eles,
“conjunto de representações e ideias e normas de conduta,
por meio das quais o homem é levado a pensar, sentir e
agir”.

A partir dessas informações e dos conhecimentos sobre o

A interpretação de Karl Marx sobre ideologia, que foi
incorporada ao pensamento político, está indicada na
alternativa

pensamento de Platão, identifique com V os fragmentos de

A)

facilmente reconhecido, os diálogos.

texto que correspondem a diálogos platônicos e, com F, os que
não correspondem.

“Ideologia é realmente a projeção da consciência de
classe da burguesia, que funciona para orientar o
proletariado para a real consciência de sua posição
revolucionária”.
“Todas as formas de pensamento e de representação
dependem das relações de produção e de trabalho”.
“Ideologia são as maneiras como o sentido serve para
estabelecer e sustentar relações de dominação”.
“A consciência moral e a vontade guiada pela razão são
dois elementos fundamentais à vida ética”.
“Todas as desgraças que afligem a nossa bela França
devem ser atribuídas à ideologia, essa tenebrosa
metafísica”.

( ) “Quando nasceu Afrodite, banqueteavam-se os deuses,
e, entre os demais, se encontrava também o filho de
Prudência, Recurso. Depois que acabaram de jantar, veio
para esmolar o festim a Pobreza, e ficou à porta. Ora,
Recurso, embriagado com o néctar — pois vinho não
havia ainda – penetrou o jardim de Zeus e, pesado
adormeceu. Pobreza então, tramando em sua falta de
recurso engendrar um filho de Recurso, deita-se ao seu
lado e pronto concebe o Amor”. — O Banquete

B)

( ) “Vamos imaginar um grupo de pessoas morando numa
caverna. Os moradores estão, desde sua infância, presos
por correntes nas pernas e no pescoço. Assim, eles não
conseguem mover-se nem virar a cabeça para trás, só
podem ver o que se passa a sua frente. A luz que chega
ao fundo da caverna vem de uma fogueira que fica sobre
um monte atrás dos prisioneiros, lá fora. Entre esse fogo
e os moradores da caverna, existe um caminho, com um
pequeno muro, semelhante ao tabique atrás do qual os
apresentadores de fantoches se colocam para exibir seus
bonecos ao público”. — A República

Em relação ao mito, identifique com V as afirmativas
verdadeiras e, com F, as falsas.

( )

“Mas então a alma, que é invisível e que se dirige para
outro lugar, um lugar que lhe é semelhante, lugar nobre,
lugar puro, lugar invisível”. — Fédon

( ) “Não devemos seguir os que nos aconselham a ocupar-nos
com coisas humanas, visto que somos homens e, com
coisas mortais, visto que somos mortais. Mas, na medida
em que isso for possível, procuremos tonar-nos imortais
e envidar todos os esforços para viver com que há de
melhor em nós”. — Ética a Nicômaco, Livro X
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
A)

VFFF

D) V V F V

B)

FFVF

E) F F V V

C)

VVVF
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C)
D)
E)

QUESTÃO

3

( ) Nas sociedades primitivas, o mito nasce do desejo de
dominação do mundo, para afugentar o medo e a
insegurança.
( ) O homem, à mercê das forças naturais, que são
assustadoras, passa a emprestar-lhes qualidades
emocionais.
( ) É a primeira forma que o homem utiliza para dar
significado ao mundo.
( ) Fundado no desejo de segurança, o mito é uma narrativa
que conta histórias que tranquilizam os seres.
( ) Faz parte do desenvolvimento do pensamento reflexivo e
do pensamento científico.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
A)
B)
C)

VFVFV
FVFVF
VFVFF

QUESTÃO

D) V V V V F
E) F V F V V

4

Segundo os sofistas, a persuasão
A)
B)
C)
D)
E)

é um instrumento, por excelência, do cidadão, na
sociedade democrática.
tem por efeito apresentar a verdade, em si, ao seu
interlocutor.
deve servir para capacitar o exercício do estilo da escritura.
é uma prática que corrompe o exercício da cidadania.
ensina a mentir de uma forma convincente.
Fil - 6

QUESTÃO

5

Analisando-se os princípios da consciência moral, sob influencia do pensamento de Immanuel Kant, conclui-se que a vontade
humana é verdadeiramente moral quando a autonomia da razão para legislar supõe a liberdade e o dever.
Com base na análise da tira e nas informações, é correto afirmar que ela se refere ao ato moral kantiano, segundo o qual o
A) homem deve realizar o seu dever moral acima de tudo.
B) homem deve utilizar a violência, se necessário, para alcançar os seus objetivos.
C) homem que cumpre o seu dever moral é dócil, cordato, capaz da renúncia e pronto para servir aos outros.
D) dever moral deve ser entendido como satisfação dos seus desejos e que devemos fazer de tudo pelos nossos desejos.
E) dever moral não deve ser entendido como constrangimento externo e precisa ser livremente assumido, só havendo um moral
autêntica quando o individuo age por sua própria iniciativa, enquanto ser de liberdade.
QUESTÃO

6

A respeito da natureza e das funções concernentes às atividades artísticas, no decorrer da história das artes, identifique as
afirmativas verdadeiras com V e, com F, as falsas.
( ) A arte não pode ser considerada uma forma de conhecimento.
( ) A arte é uma forma de compreensão da realidade, e todas as obras de arte têm conteúdo proposicional.
( ) A arte nos ensina a ver ou ouvir, apurando e orientando nossa sensibilidade e nos despertando para a descoberta de muitas
coisas.
( ) A obra de arte é uma janela, que deixa entrever uma realidade que está além e fora dela.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A) V F F F
C) V V V F
B) F F V F
D) V V F V
QUESTÃO

E) F F V V

7

Sócrates foi um dos mais importantes filósofos da Antiguidade. Para ele, a filosofia não era um simples conjunto de teorias,
mas uma maneira de viver. Sobre o pensamento e a vida de Sócrates, é correto afirmar:
A) Sócrates acreditava que passar a vida filosofando, isto é, a examinar a si mesmo e a conduta moral das pessoas, era uma
missão divina, na qual um deus pessoal o auxiliava.
B) Nas conversações que mantinha nos lugares públicos, da Atenas do século V a.C., Sócrates repetia nada saber para, assim,
não responder às questões que formulava e motivar seus interlocutores a darem conta de suas opiniões.
C) Em polêmica com Aristóteles, para quem a cidade nasce de um acordo ou de um contrato social, Sócrates escreveu a
“República”, na qual demonstra ser o homem um animal político.
D) O exercício da filosofia, para Sócrates, consistia em questionar e em investigar a natureza dos princípios e dos valores que
devem governar a vida e, devido a esse comportamento, contraiu inimizades de homens poderosos, que o executaram sob
a acusação de impiedade e de corromper a juventude.
E) A maiêutica socrática é a arte de trazer à luz, por meio de perguntas e de respostas, a verdade ou os conhecimentos mais
importantes à vida que cada pessoa retém em sua alma.
QUESTÃO

8

Há muitos modos de conhecer o mundo, que dependem da postura do sujeito frente ao objeto de conhecimento, como o mito,
o senso comum, a ciência, a filosofia, entre outros.
Sobre eles, identifique com V as afirmativas verdadeiras e, com F, as falsas.
( ) O mito proporciona um conhecimento mágico.
( ) O senso comum ou conhecimento espontâneo é a primeira compreensão do mundo, resultante da herança do grupo a
que se pertence.
( ) A ciência é a única forma de se adquirir conhecimento.
( ) A filosofia se propõe a oferecer um tipo de conhecimento que busca, com todo rigor, a origem dos problemas, relacionadoos a outros aspectos da vida humana, numa abordagem globalizante.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a
A) V F F F
C) V V V F
B) F F V F
D) V V F V
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E) F F V V
Fil - 7

QUESTÃO

9

QUESTÃO

Dois vocábulos gregos são empregados para
compor as palavras que designam os regimes
políticos: arkhé — o que está à frente, o que tem
comando — e kratós — o poder ou autoridade
suprema. As palavras compostas com arkhé
(arquia) designam a quantidade dos que estão
no comando. As compostas com kratós (cracia)
designam quem está no poder. (CHAUÍ, 2008,
p. 358).
A partir da análise do texto e dos conhecimentos sobre regimes
políticos, é correto afirmar que a
A) Aristocracia é um regime político no qual o poder é
exercido por uma elite, formada por aqueles
considerados os melhores.
B) Poliarquia designa um regime político constituído pelo
governo de alguns.
C) Anarquia designa um regime político constituído pelo
governo de muitos.
D) Autocracia é um regime político em que cada pessoa
exerce apenas o poder sobre si mesmo.
E) Oligarquia é um regime político no qual o poder político é
exercido por representantes legitimamente eleitos pelo povo.
QUESTÃO

10

O valor e a utilidade da filosofia têm sido, não raras vezes,
postos sob suspeita. Uma visão acerca do filósofo é que ele
divaga e se perde em reflexões sobre questões abstratas, que
nada têm a ver com o cotidiano das pessoas.
Em relação à natureza e à finalidade da filosofia, é correto
afirmar que elas consistem
A)

B)

C)

D)

E)

em um esforço intelectual, em termos gerais, para se
interpretar o mundo e os eventos, compreender o próprio
homem e iluminar o agir que dele se espera.
em um consenso entre os cientistas, porque, na
investigação filosófica, o filósofo não verifica suas
hipóteses, baseando-se na observação empírica, e,
portanto, a filosofia não contribui para o progresso do
conhecimento.
na reflexão sobre valores e conceitos, como liberdade e
virtude, que faz parte da atividade do filósofo e, nessa
medida, a filosofia se apresenta como uma sabedoria
prática, que auxilia na orientação da vida moral e política,
proporcionando o bem viver.
em teorias que se contradizem, ao longo da sua história,
pois os filósofos discordam de tudo e uns dos outros, de
modo que o pensamento crítico próprio da filosofia é o
de pôr em dúvida toda afirmação, jamais chegando a
conclusões.
no respeito ao mero “pensar” ou do saber viver
virtuosamente, segundo os critérios morais dos grandes
líderes da humanidade, sendo esse, propriamente dito,
o sentido categórico da filosofia.

QUESTÃO

11

A questão da verdade é encarada pelos sofistas como
A)
B)
C)
D)
E)

um a priori do espírito.
proveniente da divindade.
expressão de poder absoluto.
produção técnica da racionalidade.
expressão absoluta do conhecimento.
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A lógica formal aristotélica pode ser definida como
A) o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir
o raciocínio correto do incorreto.
B) o corpo de proposições que tem por finalidade garantir
o estatuto do que é legítimo ou razoável.
C) o estudo da arte de convencer, que tem como objetivo
demonstrar que qualquer raciocínio é lógico.
D) a arte de convencer, pautada na mobilização de emoções,
como o medo, a hostilidade ou a reverência.
E) a estruturação simbólica do real, que tem por objetivo
demonstrar as origens religiosas e metafísicas do homem.
QUESTÃO

13

Para o filósofo Michel Foucault, o século XIX inaugurou uma
série de instituições que passaram a se alinhar ao exercício
de poder, até então exclusivo do judiciário. Dentre elas, esse
autor enumera a escola, o asilo, a polícia, o hospital.
A função dessas instituições, segundo Foucault, consiste em
A) aconselhar os soberanos.
B) punir as infrações dos indivíduos.
C) corrigir as virtualidades dos indivíduos.
D) impedir as brutalidades jurídicas sobre os indivíduos.
E) reprimir as ações humanas.
QUESTÃO

14

Os primeiros hedonistas foram seguidores da doutrina
filosófico-moral, surgida na Grécia Antiga, que afirmava que o
prazer seria o bem supremo da vida.
Na sociedade pós-moderna, os seguidores do hedonismo
A) acreditam que o prazer, em geral, é a fonte de todos os
males e a virtude decorre de se viver de forma simples.
B) defendem a ideia de que o aperfeiçoamento da vida
espiritual é alcançado unicamente por meio de práticas
de modificação do corpo, como o jejum, a abstinência e
a flagelação.
C) acreditam que a única verdade universal vem da fé e que
no campo da moral não existem verdades absolutas.
D) afirmam que todo sistema ético que não se baseia em
faltas e observação é rejeitado.
E) se vinculam à ideia de que o alcance da felicidade está
relacionado à aquisição de bens de consumo.
QUESTÃO

15

Ser dogmático é
A) acreditar ter a posse da verdade e se recusar ao diálogo,
não admitindo o questionamento de suas certezas.
B) desconfiar de tudo, não aceitar as possibilidades que
estão a sua frente.
C) pensar criticamente sobre todas as áreas do saber e agir
humanos, o que revela princípios e fundamentos e faz ver
as possibilidades de outros mundos.
D fazer julgamentos, estabelecer projetos de vida, adquirir
convicções e confiança para agir.
E) ser flexível, dinâmico, absorvendo com discernimento as
influências mais diversas.
Referências
Questão 1
BRÉHIER, Émile. Tradução Eduardo Sucupira Filho, Historia da Filosofia:
introdução: período Helênico. São Paulo: Mestre Jou, 1977.
Questão 9
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2008.
Fonte da ilustração
Questão 4
LAVADO, Joaquin (QUINO). Toda Mafalda. São Paulo: Martins Fontes,
1991, p. 402.
Fil - 8

Física
Questões de 1 a 15
Instruções
QUESTÃO

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

1

Leis físicas são relações que existem entre as grandezas utilizadas para descrever os fenômenos.
A lei fundamental da Dinâmica, por exemplo, é uma relação entre as grandezas físicas massa,
aceleração e força.
Com base nos conhecimentos sobre Grandezas Físicas, é correto afirmar:
−2
A) A dimensão da grandeza física pressão é MLT .
B) A adição de dois vetores só é possível se eles tiverem a mesma direção e sentido.
−10
2
2
C) A constante da Gravitação Universal tem como ordem de grandeza o valor 10 Nm /kg .
D) A massa de um corpo, a temperatura e a quantidade de movimento são grandezas escalares.
E) Os vetores a e b de módulos, a = 3,0cm e b = 4,0cm, têm como resultante o vetor c de
módulo c = 7,0cm.
QUESTÃO

2
a

O conceito de força desempenha um papel fundamental na Física, e a 2 lei de Newton dá uma resposta
precisa ao problema de saber qual a força necessária para produzir um determinado movimento.
Considerando-se um objeto sobre um eixo horizontal realizando um movimento que obedece à lei
x(t) = −4,0 + 5,0t, em que x é dado em metros e t, em segundos, é correto afirmar:
A) A velocidade do objeto em t = 0 é de 4,0m/s.
B) O objeto encontra-se na posição x = 12,0m, no instante t = 2,0s.
C) O objeto desloca-se realizando um movimento circular uniforme.
2
D) A aceleração do objeto em qualquer instante é constante e igual a 5,0m/s .
E) O objeto passa pela origem do sistema de coordenadas, no instante t = 0,8s.
QUESTÃO

3

O Centro de Massa de um sistema de partículas é o ponto que se move como se ali toda a massa
do sistema estivesse concentrada e todas as forças externas fossem aplicadas.
A figura mostra a posição de quatro partículas em relação a um sistema de coordenadas xy. Os valores
das massas são m1 = 1,0kg, m2 = 2,0kg; m3 = 3,0kg e m4 = 4,0kg. O lado de cada quadrado mede 1,0cm.
Dessa forma, é correto afirmar que a soma das coordenadas do Centro de Massa do sistema é, em
cm, igual a
A) 3,0
B) 2,8
C) 2,6
D) 2,4
E) 2,2
QUESTÃO

4

Um trem passa por uma estação a 72,0km/h. Uma bola rola ao longo do piso do trem com velocidade
de 54,0km/h. Considere que a bola se move no sentido oposto ao movimento do trem.
Com base nessas informações, é correto afirmar que a velocidade da bola relativa a um observador,
em pé, sobre a plataforma da estação, em m/s, é igual a
A) 18
B) 16
C) 12
D) 9
E) 5
QUESTÃO

5

Com base nos conhecimentos da Mecânica, é correto afirmar:
A) A energia mecânica da partícula permanece constante, se as forças que atuam sobre uma partícula
são constantes.
B) O trabalho realizado sobre uma partícula pela força resultante é igual à variação da sua quantidade
de movimento.
C) A quantidade de movimento de um corpo é uma grandeza vetorial e tem o mesmo módulo da
velocidade desse corpo.
D) Uma partícula livre sempre se move com velocidade constante, isto é, sem aceleração.
E) As forças de atrito não existem se não há movimento relativo.
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QUESTÃO

6
o

Um objeto de massa m = 10,0kg é acelerado para cima em um plano inclinado de 37 , sem atrito,
por uma força F constante e aplicada ao longo do plano. Partindo do repouso na base, ele cobre uma
distância de 24,0m, ao longo do plano, em 4,0s.
o
o
Considerando-se que sen 37 = 0,6 e cos 37 = 0,8m, é correto afirmar:
A) A potência média requerida para realizar esse movimento é de 130W.
2
B) O corpo desloca-se com uma aceleração constante de 8,0m/s .
C) A força resultante sobre o corpo realiza um trabalho de 480,0J.
D) A velocidade do corpo após 2,0s é de 12,0m/s.
E) A força F tem módulo igual a 90,0N
QUESTÃO

7

As leis de Newton não podem, de maneira alguma, ser deduzidas matematicamente. Elas são
generalizações de observações experimentais do movimento real de objetos materiais e da maneira
que as forças aplicadas afetam tais movimentos. Elas são, portanto, leis naturais que descrevem o
comportamento do mundo externo e não axiomas matemáticos.
Com base nos conhecimentos sobre a Dinâmica, é correto afirmar:
A) O peso de um corpo depende de sua localização.
B) O movimento de um corpo está sempre na direção da força resultante.
C) As ações mútuas de dois corpos entre si são sempre dirigidas no mesmo sentido.
D) Um carro que faz uma curva com velocidade constante, em módulo, não sofre ação de nenhuma
força.
E) A taxa de variação do trabalho realizado sobre um corpo com o tempo é igual à resultante das
forças externas que agem sobre o corpo.
QUESTÃO

8

Um gás ideal, inicialmente na pressão p 1 = 0,3atm, ocupa um volume V 1 = 0,1 litro e está a uma
temperatura T1 = 300,0K sendo aquecido à pressão constante até atingir o volume V2 = 0,4 litros.
5

2

Considerando-se 1,0atm = 10 N/m , é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

O trabalho realizado durante a expansão foi de 6,0J.
O gás atingiu a temperatura T2 = 800,0K após a expansão.
O trabalho realizado, durante todo o processo, foi de 30,0kJ.
A quantidade de calor trocada pelo gás e o exterior, durante todo o processo, foi de 20,0J.
O gás, após ser resfriado, isocoricamente, até alcançar a pressão de 0,1atm, atinge a temperatura
de 400,0K.

QUESTÃO

9

O movimento ondulatório aparece em quase todos os ramos da Física. As ondas na superfície da água,
as ondas sonoras, as ondas luminosas, as ondas de rádio e outras ondas eletromagnéticas.
Com base nos conhecimentos sobre Movimento Ondulatório, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

É necessário haver um meio material para transmitir ondas mecânicas.
A frequência de uma onda é naturalmente determinada pela velocidade da fonte.
Uma onda é refletida com mudança de fase, em uma extremidade livre de uma corda.
As ondas sonoras e as ondas luminosas emitidas radialmente por uma pequena fonte são ondas
bidimensionais.
Ondas que possuam a mesma frequência, mas diferentes velocidades de propagação, terão os
mesmos comprimentos de onda.

QUESTÃO

10

O olho humano é um órgão extraordinário, mas seu raio de ação pode ser estendido de muitas maneiras
através de instrumentos ópticos, como óculos, projetores, câmaras, microscópios e telescópios.
Com base nos conhecimentos da Óptica, é correto afirmar:
A) Toda imagem real de um objeto real é invertida.
B) O trajeto de um raio luminoso se modifica quando se permutam as posições da fonte e do
observador.
C) O desvio de um raio luminoso, ao atravessar um prisma, depende apenas do índice de refração
do material que constitui o prisma.
D) Todo raio incidente passando pelo centro de curvatura de um espelho esférico reflete paralelo
ao eixo principal desse espelho.
E) A imagem obtida de um objeto colocado a 10,0cm de um espelho côncavo de raio de curvatura
8,0cm é real e localizada a 5,0cm do espelho.
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QUESTÃO

11

A atração e a repulsão entre corpos eletricamente carregados têm muitas aplicações industriais, como
a pintura eletrostática, o recolhimento de cinzas em chaminés e a xerografia.
Considere duas partículas de mesma carga colocadas a 3,2mm de distância uma da outra, no vácuo,
2
e liberadas do repouso. O módulo da aceleração inicial da primeira partícula é 7,0m/s e o da
2
segunda é 9,0m/s .
, é correto afirmar:

Sendo a massa da primeira partícula igual a 63,0g e
A)
B)
C)
D)
E)

A massa da segunda partícula é igual a 28,0g.
−8
O módulo da carga de cada partícula é 2,24.10 C.
Inicialmente se repelem com uma força de 5,28N.
A razão m1/m2 entre suas massas é, aproximadamente, igual a 2,5.
Sofre uma força de repulsão de 4,4N quando estão afastadas de 7,0mm.

QUESTÃO

12

Uma partícula de carga q = 10,0μC e massa m = 800,0g é liberada do repouso sobre o eixo x,
no ponto x = 50,0cm. A partícula começa a mover-se devido à presença de uma carga Q = 20,0μC,
que é mantida fixa na origem do eixo. Considere o potencial elétrico V = 0 no infinito e

.

Com base nessas informações, é correto afirmar:
A) A partícula de carga q sofre inicialmente um campo elétrico devido à carga Q, cujo módulo é 72,0N/C.
B) A velocidade da partícula é de 3,0m/s, após se deslocar uma distância de 40,0cm da posição
inicial.
C) Inicialmente as partículas se repelem com uma força de módulo igual a 5,8N.
D) A carga q tem uma energia cinética igual a 1,6J, após se deslocar 40,0cm.
E) O potencial elétrico na posição inicial da carga q é de 240,0kV.
QUESTÃO

13

A conversão de energia elétrica fornecida por uma fonte de fem em calor pela passagem de corrente
elétrica através de uma resistência é a base sobre a qual a maioria dos elementos de aquecimento
elétricos familiares opera.
Considere um gerador de fem ε = 10,0V que mantém, com rendimento de 60%, uma corrente elétrica
em um resistor, R, ligado entre seus terminais.
Se a resistência interna desse gerador for r = 1,0Ω, é correto afirmar:
A) A resistência R tem valor igual a 2,0Ω.
B) A potência útil do gerador é 26,0W.
C) O gerador tem uma potência de 40,0W.
D) A corrente elétrica fornecida pelo gerador é i = 5,0A.
E) A corrente de curto circuito desse gerador é de 8,0A.
QUESTÃO

14
−19

Um elétron de energia cinética 2,0.10 J descreve uma órbita circular em um plano perpendicular a
um campo magnético uniforme, com o raio da órbita igual a 25,0cm. Considerando a massa do elétron
−31
−19
igual a 9,0.10 kg e o módulo de sua carga igual a 1,6.10 C, é correto afirmar:
A) O campo magnético tem módulo igual a 15μT.
B)

O elétron realiza um movimento cujo período é de

C)
D)
E)

O elétron desloca-se com velocidade escalar de 3.10 m/s.
A frequência de revolução do movimento do elétron é de 240,0kHz.
Os vetores campo magnético e força magnética encontram-se no plano paralelo ao do movimento
do elétron.

QUESTÃO

.
6

15

A natureza quântica da luz e a quantização da energia foram sugeridas por Albert Einstein, em 1905,
em sua explicação sobre o efeito fotoelétrico. O trabalho de Einstein marcou o início da teoria quântica
e, por esse trabalho, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física.
Com base nos conhecimentos sobre a Física Moderna, é correto afirmar:
A) As leis físicas diferem para cada referencial inercial, segundo o princípio da relatividade restrita.
B) O corpo negro é definido como uma superfície que reflete totalmente a radiação que incide sobre ela.
C) Qualquer forma de energia tem inércia, e a massa inercial m associada à energia E é dada por
E = mc.
D) O elétron, no modelo de Böhr, descreve apenas algumas revoluções em uma órbita antes de passar
para outra órbita.
E) A função trabalho é a mínima energia necessária para remover um elétron de uma superfície
metálica e é uma característica de um dado metal.
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Geografia
Questões de 1 a 15
Instruções
QUESTÃO

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

1

A estrutura geológica do Brasil é constituída por bacias
sedimentares e escudos cristalinos. Os escudos cristalinos
originados nos períodos Arqueozoico e Proterozoico, apesar
de não serem majoritários, são importantes porque
apresentam grandes riquezas minerais, como
A) sal gema e carvão mineral, minerais de origem inorgânica.
B) calcário, utilizado na fabricação de cimento.
C) petróleo e ouro em abundância.
D) xisto betuminoso e diamantes.
E) ferro e manganês.
QUESTÃO

2

A análise do mapa e os conhecimentos sobre oceanos
permitem afirmar:
A) A corrente do Golfo, indicada no mapa por 1, é importante
porque ameniza o clima dos países escandinavos.
B) A corrente 2 é a do Labrador, que atua em todo o litoral
ocidental da América do Sul, é uma corrente quente
e responsável pela piscosidade dos países desse
subcontinente.
C) A salinidade das águas oceânicas é uniforme no
Hemisfério Sul, mas é desigual no Hemisfério Norte,
devido à predominância das terras emersas.
D) A região do relevo submarino mais importante
economicamente é a pelágica, devido à abundância da
flora, da fauna e do petróleo.
E) O oceano maior, mais profundo e de maior piscosidade
é o Índico, devido à atuação das correntes frias e à sua
localização geográfica.
QUESTÃO

A área destacada no mapa caracteriza-se
A) por sofrer uma forte atuação da MPA durante todo o ano
e possuir um baixo índice pluviométrico.
B) pela predominância dos climas mesotérmicos e das
grandes formações vegetais aciculifoliadas.
C) por apresentar elevadas temperaturas médias anuais e
baixas amplitudes térmicas.
D) pela exata coincidência de delimitação térmica com as
linhas dos trópicos.
E) por apresentar uma notável irregularidade térmica.
QUESTÃO

3
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Considerando-se as condições climáticas e a vegetação do
Brasil, identifique as afirmativas verdadeiras.
I.
Os cerrados, nas áreas de clima tropical, ocupam
grandes extensões e se caracterizam pelo predomínio das
formações tropófilas.
II. O clima predominante na porção meridional é o
subtropical, com destaque para as formações
aciculifoliadas.
III. O clima na porção central do país é semiárido e são
predominantes as formações xerófilas.
IV. O clima da região equatorial, localizada na porção
setentrional, é tropical, e a vegetação é do tipo mesófila.
V. O clima predominante na porção oriental é o tropical de
altitude, e as formações vegetais que predominam nessa
área são as halófilas.
A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras é a
A) I e II.
D) I, IV e V.
B) III e IV.
E) II, III, IV e V.
C) I, III e V.
QUESTÃO

5

No ano passado, estados da Região Centro-Sul foram
castigados por intensos temporais, que provocaram caos em
cidades dessa área. Congestionamentos, alagamentos, queda
na distribuição de energia, queda de árvores e desabamentos,
que deixaram uma grande quantidade de famílias sem teto,
foram registrados. Em 2010, o Nordeste, acostumado a secas
prolongadas, foi surpreendido por um volume de chuvas além
do esperado, que resultou, também, em alagamentos e
consequente destruição.
Os fatores responsáveis por esse quadro estão relacionados
A) à ação antrópica, unicamente, tanto no Nordeste quanto
no Centro-Sul.
B) à atuação do fenômeno El Niño, que elevou a temperatura
do Oceano Índico.
C) às mudanças climáticas registradas apenas no
Hemisfério Sul e ao aumento do índice pluviométrico em
todas as regiões do país, devido ao desmatamento.
D) aos fatores de ordem natural, ao rompimento de
barragens e à ocupação desordenada do solo.
E) ao tipo de solo arenoso existente nas regiões Nordeste e
Centro-Sul, que não absorve facilmente a água das chuvas.
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QUESTÃO

6

Há pelo menos dois séculos, a perspectiva de uma explosão demográfica no planeta preocupa a humanidade. Em
1798, o economista inglês Thomas Malthus vaticinou um mundo à beira do colapso, com gente de mais e comida de
menos. (CARELLI, 2010, p. 97).
A partir da análise do gráfico e do texto e dos conhecimentos sobre teorias demográficas e crescimento da população mundial,
identifique as afirmativas verdadeiras.
I.
II.
III.
IV.
V.

A teoria de Malthus já previa a explosão demográfica, todavia esta só se tornou realidade, no Hemisfério Setentrional, após
a Terceira Revolução Industrial.
A África é o continente que apresenta as mais altas taxas de crescimento demográfico, devido à rápida urbanização e à
eliminação da mortalidade infantil.
O Brasil já registrou altas taxas de mortalidade infantil, comparáveis às de países subdesenvolvidos, porém, atualmente,
essa taxa caiu ao mesmo tempo em que o país escapou da superpopulação.
Dentre os fatores responsáveis pela queda da taxa de fecundidade no planeta, estão a urbanização e a inserção da mulher
no mercado de trabalho.
O Brasil é o único país que apresenta um declínio do crescimento demográfico ligado, exclusivamente, ao retardamento
da idade dos envolvidos nas uniões conjugais.

A alternativa que indica todas as afirmativas verdadeiras é a
A)
B)

I e II.
III e IV.

QUESTÃO

C) I, III e V.
D) I, IV e V.

E) II, III, IV e V.

7
A obsessão em ocupar os vazios demográficos e concretizar a unidade nacional também esteve presente durante os
longos anos da ditadura militar (1964-1985). Em 1970, o general-presidente Emílio Garrastazu Médici sancionou um
ambicioso Projeto de Integração Nacional (PIN), justificado pela suposta necessidade de “levar os homens sem terra
do Nordeste para as terras sem homens da Amazônia”. (MAGNOLI; ARAUJO, 2005, p. 97).

A estratégia geoeconômica da ditadura militar, objetivando integrar o território nacional visava, sobretudo,
A)

aliviar os conflitos e a pressão fundiária na Região Nordeste.

B)

implantar a reforma agrária na Região Norte, eliminando assim os conflitos fundiários no país.

C)

ligar o Brasil a todas as regiões da América do Sul, através da rodovia Transamazônica.

D)

impedir as migrações das regiões periféricas do país em direção às regiões centrais.

E)

garantir a exploração sustentável da Floresta Amazônica.
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QUESTÃO

C)

8
A mudança da divisão regional, que ocorre
periodicamente, pode ser resultado de um novo
modo de interpretar o espaço geográfico ou
das próprias transformações na sua organização
derivadas da dinâmica social. (MAGNOLI;
ARAUJO, 2005, p. 24).

D)
E)

rápida circulação de capitais e a valorização das moedas
dos países periféricos.
introdução de novos métodos de produção e a
democratização da tecnologia de ponta.
grande participação dos países periféricos no comércio
internacional e nas decisões sobre a economia mundial.

QUESTÃO

12

É uma característica comum a todas as regiões brasileiras
A) o IDH inferior a 0,5.
B) o uso predatório da energia eólica.
C) o crescimento vegetativo uniforme.
D) a industrialização clássica com uso de capital estatal.
E) uma grande parcela do PEA atuando no setor terciário.
QUESTÃO

9

O processo de povoamento do Brasil apresentou características
peculiares. Todavia, duas áreas com localização e
características naturais diferentes tiveram na pecuária sua
principal motivação.
Essas áreas foram
A) o Agreste nordestino e o leste do Paraná.
B) a Zona da Mata baiana e o Meio Norte.
C) o Oeste Paulista e o norte do Mato Grosso.
D) o Sertão nordestino e a Campanha Gaúcha.
E) o leste da Amazônia e o sul de Santa Catarina.
QUESTÃO

Os países emergentes do Grupo dos Vinte (G20,
nações mais ricas e principais emergentes), entre
eles Brasil, que compareceram à Cúpula de
Toronto, em junho de 2010, reivindicaram a
aceleração das reformas do Fundo Monetário
Internacional (FMI) e do Banco Mundial (BM), e
uma regulação do sistema financeiro que inclui
os paraísos fiscais. O Brasil teve uma vitória ao
antecipar o prazo para completar a revisão das
cotas do Fundo Monetário Internacional (FMI).
(MORENO, 2010).
A vitória do Brasil, ao antecipar o prazo para completar a revisão
de cotas do FMI, deverá possibilitar
A)
B)
C)

10
O processo de modernização subordinou a
agropecuária às necessidades do capital urbanoindustrial, definindo novas funções para a
economia rural no interior da economia brasileira.
Os velhos complexos rurais que caracterizavam o
modelo agroexportador foram substituídos pelos
complexos agroindustriais, fortemente integrados
com o setor industrial e financeiro. (MAGNOLI;
ARAUJO, 2005, p. 166).

D)
E)

o aumento do peso das economias emergentes nas
relações internacionais.
a indicação do Brasil para escolher alguns países do
Cone Sul para participar das próximas reuniões do G20.
o estabelecimento, pelo Brasil, de novas regras que visem
regulamentar o sistema financeiro internacional.
a democratização do comércio internacional com o
banimento definitivo do protecionismo.
a participação da África, até então excluída, no comércio
internacional.

QUESTÃO

13

Em relação ao contexto atual da economia brasileira,
principalmente as relações agroindustriais, marque V nas
afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.
( ) Ocorreu uma crescente mecanização das atividades
agrícolas, especialmente na Região Centro-Sul.
( ) Verificou-se uma intensa liberação da mão de obra rural.
( ) Criou-se uma forte dependência do espaço urbano em
relação ao espaço rural.
( ) Eliminaram-se os conflitos entre posseiros e grileiros.
( ) Consolidou-se uma grande transformação no setor
agropecuário, uma vez que sua função se tornou,
unicamente, a de abastecer o mercado externo.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
A) F F V V V
D) V F F V F
B) V F V F V
E) F V V V F
C) V V F F F
QUESTÃO

11

O processo de globalização tem provocado significativas
alterações na organização do espaço geográfico mundial.
Dentre elas, pode-se destacar a
A) fixação de barreiras para os investimentos estrangeiros
e regulamentação do mercado de trabalho nos países
emergentes.
B) ampliação do mercado de trabalho, devido à eliminação
do desemprego estrutural.
Processo Seletivo 2010.2 - Unicentro Primavera

A análise do mapa, associada aos conhecimentos sobre o
Estado do Paraná, permite afirmar que ele
A) é composto por 200 municípios, que apresentam o
mesmo IDH.
B) se caracteriza pela ausência de diversidade étnica, em
função da imigração europeia.
C) se limita, na porção oriental, com a Argentina, e, na porção
meridional, com o Paraguai.
D) possui uma delimitação territorial baseada, na sua
maioria, por fronteiras naturais.
E) apresenta a mais alta expectativa de vida do país e uma
distribuição populacional homogênea.
Geo - 14

QUESTÃO

14

Com base nos conhecimentos sobre a geografia do Estado
do Paraná, marque V nas afirmativas verdadeiras e F, nas
falsas.
( ) Um intenso derrame da lava vulcânica ocorreu no Estado,
em eras passadas, que se espalhou por uma extensa
área e, da sua decomposição, originaram-se os solos de
terra roxa.
( ) O relevo do Paraná é constituído, em sua totalidade, por
um vasto planalto, que se inclina abruptamente em
direção a leste.
( ) As cuestas existentes no Estado são formas resultantes
da erosão regressiva, apresentam um lado escarpado e
outro suave.
( ) O clima do Paraná, por ser subtropical, registra índices
pluviométricos superiores a 2 500mm anuais, e as curvas
isobáricas indicam que a umidade relativa do ar está
sempre abaixo de 70%.
( ) O domínio geográfico da Mata da Araucária do Paraná
coincide com regiões cujas altitudes são superiores a
500m, sendo uma formação bastante devastada, cujos
vestígios mais importantes se localizam na porção
sudoeste do Estado.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
A) F F V V V
B) V F V F V
C) V V F F F
D) V F F V F
E) F V V V F
QUESTÃO
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Questão 7
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Questão 8
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Com base nos conhecimentos sobre Curitiba, marque V nas
afirmativas verdadeiras e F, nas falsas.

Fontes das ilustrações
Questão 2
MAGNOLI, Demétrio; ARAUJO, Regina. Projeto de ensino de geografia:

( ) O zoneamento urbano da cidade, integrado ao sistema
de transporte, permitiu um desenvolvimento coeso, uma
vez que todos os problemas estruturais enfrentados pelas
demais metrópoles brasileiras foram sanados, nessa
cidade.
( ) O clima de Curitiba é subtropical úmido e sua altitude
possibilita invernos semelhantes aos de áreas
localizadas em latitudes mais altas.
( ) A maior densidade populacional da cidade é registrada
na Região Sul e seu IDH é próximo a 1.
( ) A industrialização de Curitiba começou com os imigrantes
europeus, no século XIX, e seu parque industrial é um dos
mais diversificados do país.
( ) A malha ferroviária de Curitiba é a mais extensa do país,
todavia o transporte de passageiros se limita a ligar os
municípios da região metropolitana.
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo,
é a
A)
B)
C)
D)
E)

geografia do Brasil. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2005, p. 49.
Questão 3
NAKATA, Hirome; COELHO, Marcos de Amorim. Geografia geral. 2. ed.
rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 1986, p. 38. Caderno de Atividades.
Questão 6
CARELLI, Gabriela. O mundo salvo pelas mulheres. Veja .
São Paulo: Abril, ed. 2172, ano 43, n. 27, 7 jul. 2010, p. 98.
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História
Questões de 1 a 15
Instruções
QUESTÃO

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

1

QUESTÃO

A diversidade de fontes históricas reveladas e legitimadas pelo
movimento da “Nova História” trouxe como contribuição à
moderna produção historiográfica a
A)
B)

C)
D)

E)

inclusão da biografia, apresentada em diferentes tipos de
textos: verbetes, livros, documentários, filmes, entrevistas.
restrição da validade documental aos documentos
escritos com mais de 70 anos de produção ou idade de
registro.
aceitação, como fonte arqueológica, apenas dos vestígios
arquitetônicos e esculturais.
credibilidade de depoimentos orais restrita aos líderes
políticos, religiosos e outras autoridades de reconhecido
prestígio social.
pesquisa na grande imprensa de circulação diária como
dado confiável, dispensando comparações e confrontos
com outros meios de informação.

QUESTÃO

2
A burguesia ainda não tinha força política para
assumir a tarefa de centralização de poder. Era
uma classe numérica e politicamente fraca, que
possuía o capital e a consciência de que os
particularismos feudais eram contrários a seus
interesses econômicos. Mas, sem lugar na
hierarquia feudal, essa classe precisava encontrar
uma força significativa, disposta a lutar contra a
nobreza e centralizar o poder. (CÁCERES, 1996,
p.195).

De acordo com o texto, a construção da ordem burguesa, na
Europa Ocidental da Idade Moderna, resultou
A)
B)

C)

D)

E)

do apoio da Igreja aos projetos econômicos da burguesia,
baseados na livre concorrência e no lucro.
do enfraquecimento do modo de produção feudal,
substituído em toda a Europa pelo escravismo
negro-africano.
da luta contra os monopólios coloniais, empreendida
pelos comerciantes metropolitanos, os maiores
prejudicados na economia mercantil.
da aliança entre mercadores e servos da gleba, visando
à discriminação dos preços dos gêneros alimentícios e
à consequente expansão dos mercados.
do contexto favorável de transição do feudalismo para o
capitalismo, no interior da qual se constituiu o Estado
Absolutista.

Questões 3 e 4
O processo de industrialização e urbanização
ocorrido na Europa ocidental, na primeira metade
do século XIX, estruturou as duas classes
fundamentais da moderna sociedade
capitalista — a burguesia e o proletariado; ao
mesmo tempo, condicionou o surgimento de duas
novas formas de pensamento econômica
e social — o liberalismo e o socialismo. (MELLO;
COSTA, 1993, p.161).
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3

A partir da análise do texto, é correto afirmar:
A) O socialismo utópico preconizava uma revolução radical
na sociedade, sem alterar a correlação de forças
existentes entre patrões e empregados.
B) O pensamento liberal organizava e legitimava os
interesses econômicos, políticos e sociais da burguesia
industrial.
C) O liberalismo econômico, aceito pela maioria dos países
da Europa mercantilista, aprofundou as políticas
protecionistas dos mercados coloniais.
D) O socialismo científico indicava como principal motor das
transformações sociais a capacidade de negociação entre
a burguesia e o proletariado.
E) A Revolução Francesa, segundo o pensamento marxista,
se constitui como um exemplo clássico de vitória da classe
operária contra a opressão feudal.
QUESTÃO

4

Dentre os muitos setores alcançados pelas transformações
introduzidas pela Revolução Industrial, a urbanização destaca-se
entre os principais, em razão
A) da falência das antigas corporações de ofícios, levando
ao desemprego grande número de trabalhadores.
B) do movimento ludista, que incentivou a melhoria e a
modernização das ruas e casas dos operários.
C) da atuação dos grupos anarquistas, responsáveis por
desordens nos grandes centros urbanos.
D) das migrações do campo para as cidades, da expansão
demográfica e da formação dos bairros operários
periféricos às indústrias.
E) do aumento da demanda por matérias primas e da busca
de mercados consumidores, ambos exigidos pela
expansão industrial.
QUESTÃO

5

A província do Paraná, a partir da década de 1870, recebeu
trabalhadores imigrantes de origem eslava (russos, poloneses,
ucranianos) no decorrer da política imigratória estabelecida
pelo Império Brasileiro.
Quanto a essa migração, pode-se afirmar que ela
A) resultou da expansão do imperialismo europeu na África,
o que levou grande número de escravos africanos a
trabalharem nos campos europeus.
B) se associou às conquistas do Império Otomano no leste
europeu, expulsando os povos eslavos para o novo mundo.
C) se assemelha às razões que se aplicam a outros
europeus: expulsão da mão de obra do campo pelo
domínio dos latifundiários e mecanização da agricultura
nos seus países de origem.
D) decorreu da crise de mão de obra que se abateu nas
lavouras tradicionais da cana-de-açúcar e do cacau, logo
que foi publicada a Lei Euzébio de Queiroz, responsável
pela restrição do tráfico negreiro.
E) provocou atitudes de preconceito e racismo entre os
latifundiários locais, que passaram a preferir o trabalho
assalariado do branco ao trabalho igualmente assalariado
do negro.
Hist - 16

QUESTÃO

6

QUESTÃO

Foi assim sonhando que imigrantes italianos
fundaram a Colônia Cecília, nos campos de
Guarapuava, no sul do Estado do Paraná. Era o
mês de abril do ano de 1890. Em janeiro de 1891,
chegou uma segunda leva de imigrantes. A
comunidade reunia, então, cerca de 300 pessoas,
que acreditavam tornar realidade o que existia
apenas nos livros e nas cabeças dos homens.
(AQUINO et al. 2000, p. 134).
O texto se refere a um episódio da História do Paraná, no qual
os imigrantes italianos
A)

B)

C)
D)

E)

pretendiam concretizar o ideal anarquista de uma
sociedade sem patrões, sem propriedade privada e onde
a justiça fosse igual para todos.
eram monarquistas convictos e fugiam do governo
republicano que se instalava na Itália, logo após a política
de unificação do país.
sofriam discriminação por outros imigrantes, acusados de
se associar aos “revoltosos” da Coluna Prestes.
se isolaram em uma comunidade fechada, proibindo a
presença de autoridades brasileiras e se recusando ao
pagamento de impostos, bem como a circulação da
moeda nacional.
prosperaram grandemente e enriqueceram, constituindo-se
como burguesia agrária de grande poder político na região.

QUESTÃO

7

Os conhecimentos sobre os interesses em jogo, que levaram
à Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, permitem afirmar:
A) Rússia e França disputavam a posse da Áustria,
resultando no atentado que matou o príncipe alemão
Francisco Ferdinando.
B) Temerosos de uma guerra, pequenos países, como
Suíça, Portugal e Grécia, procuravam se proteger
militarmente, daí resultando a expressão “paz armada”.
C) Participaram da guerra apenas os países que tinham uma
prática imperialista colonial, consolidada na África e na
Ásia, e que não temiam a pressão dos não colonialistas.
D) Foi uma guerra pelo controle de mercados, áreas
coloniais e rotas comerciais estratégicas, que colocaram
em conflito e opuseram as nações mais industrializadas
da época: Inglaterra, França e Alemanha.
E) Predominaram nesse conflito as táticas tradicionais de
guerra de movimentos, guerrilhas rápidas e mortalidade
restrita aos combatentes militares, sendo poupadas as
populações civis.
QUESTÃO

A)
B)

C)

D)

E)

a autonomia entre os membros dos poderes municipal,
estadual e federal.
a maturidade do processo eleitoral, baseado na relação
dos votos dados livremente aos governos estaduais e ao
governo federal.
o papel dos coronéis, como base política de sustentação
das oligarquias estaduais, mediante a troca de votos por
benefícios e favores.
o controle político e econômico do governo federal sobre
os estados, através da nomeação de governadores e de
prefeitos, nos municípios.
a consolidação do “funding loan”, expressão que se aplica
ao acordo eleitoral existente entre situação e oposição,
para a manutenção do regime republicano.

Processo Seletivo 2010.2 - Unicentro Primavera
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A história regional do Paraná registra como movimento social,
entre os séculos XIX e o XX,
A) o movimento do Contestado, que se concentrou na disputa
econômica entre os estados do Paraná e São Paulo pelo
controle da expansão comercial dos rios da região.
B) a revolta Federalista, iniciada no Paraná, nos primeiros
anos da República, que desenvolvia um projeto separatista
no qual Curitiba seria a capital da nova república.
C) A chamada “Questão de Palmas”, que diz respeito à
disputa territorial de uma área situada entre o Brasil
(Paraná e Santa Catarina) e a Argentina ganha pelo Brasil,
devido ao trabalho diplomático do Barão do Rio Branco
e à arbitragem dos Estados Unidos.
D) A revolução Farroupilha, que marcou o sul do Brasil durante
o Período Regencial, por organizar a República Juliana,
no Paraná, com o objetivo de expandir seu projeto por todo
o Brasil, derrubando a monarquia nacional.
E) Um conflito de terras entre posseiros paranaenses e
grileiros argentinos, na década de 1950, que provocou o
rompimento diplomático entre o Brasil e a Argentina.
QUESTÃO

O organograma, relativo ao papel das oligarquias agrárias na
República Velha brasileira, indica

8

10

Os conhecimentos sobre a História do Paraná permitem
afirmar:
A) A diversificação de suas atividades, nas últimas décadas,
criou condições favoráveis à implantação de um parque
industrial automobilístico.
B) O setor de exportações continua sob a dependência do
Estado de São Paulo, devido ao monopólio comercial
daquele estado sobre a região sul do Brasil.
C) O declínio demográfico que se verifica no Paraná, nas
últimas décadas, resulta das migrações internas de seus
habitantes, em direção às novas fontes de trabalho na
Amazônia.
D) O setor agrícola tem registrado a substituição das culturas
tradicionais do chá-mate e do café pelas do milho e da
soja, em atenção a acordos comerciais firmados entre o
Brasil e a União Europeia.
E) A grande parte da propriedade fundiária no Paraná é
constituída por terras ocupadas pela produção de
subsistência, baseada no trabalho escravo, desde o
século XVI.
Hist - 17

QUESTÃO

11

QUESTÃO

Em Curitiba, rebenta a greve também no dia 19
[1917]: cessa o movimento na cidade, as luzes
permanecem apagadas até certa hora, a passeata
operária acaba em tiros, ficando feridos soldados
e operários. No dia seguinte, os trabalhadores
atacam a usina de energia, paralisam os bondes
e o comércio cerra suas portas. (CARONE, 1970,
p. 229).
A análise do texto e os conhecimentos sobre a história da

13

A expressão “democracia-racial”, no contexto das relações
étnico-raciais do Brasil pós-abolicionista, significa
A)

um dos sinônimos de liberal-democracia, orientação
política que vigorou nas duas primeiras décadas do século
XX.

B)

um projeto étnico-racial colocado em prática durante os
governos de Getúlio Vargas.

C)

um princípio político introduzido no AI-5, segundo o qual

classe operária paranaense permitem afirmar:

os direitos civis estariam associados às origens étnicas

A)

dos cidadãos.

O movimento descrito no texto refletia as lutas
camponesas pela posse da terra, que se desenvolviam,

D)

B)

C)

Os grevistas de 1917 estavam diretamente articulados ao

uma formulação ideológica que dissimula a presença do
racismo.

desde o Segundo Império, em todo o sul do Brasil.
E)

o pleno reconhecimento da existência de preconceito e

movimento do Contestado e, portanto, tinham motivações

de discriminação, no Brasil, baseados em questões

essencialmente religiosas.

étnico-raciais.

O movimento operário de Curitiba articula-se com o

QUESTÃO

processo mais amplo da tomada de consciência social

D)

14

e política da classe operária no Brasil, gerando uma onda

Não é de hoje que o mundo está de olho nas

de greves, que vai de 1917 a 1919.

riquezas africanas. Desde o século XV, quando

O movimento grevista referido foi organizado e coordenado

os europeus iniciaram a ocupação da África, o

pelos membros do Partido Comunista Brasileiro que,

continente vem sendo pilhado. Afinal, lá estão 75%

desde 1917, atuavam nas fábricas dos centros industriais

do cobalto, dois terços dos diamantes, mais da

do país.
E)

metade do ouro e um terço do urânio de todo o

A atuação de líderes estrangeiros, especialmente

planeta. Estima-se que possam ser extraídos do

portugueses e ingleses, nesse movimento grevista,

continente africano 125 bilhões de barris de

indica o despreparo da classe operária para a defesa de

petróleo, o que representa cerca de 10% das

melhores condições de vida.
QUESTÃO

reservas mundiais. (ÁFRICA..., 2010, p. 34).

12

Os conhecimentos sobre as três maiores religiões monoteístas

Os obstáculos à efetiva utilização, pelo continente africano, das

que existem no mundo contemporâneo permitem afirmar:

riquezas citadas no texto, estão relacionados ao fato histórico

A)

As religiões estão articuladas ao mesmo tronco

gerador de todos os demais problemas, ou seja,

comum, responsável pela organização do pensamento

A)

judaico-cristão do pecado original e do projeto de

banhado pelo Oceano Índico, e a submissão dos povos

salvação, bem como do pensamento islâmico da não

ao regime socialista.

reprodução da imagem de seres vivos.
B)

C)

O cristianismo, religião monoteísta que conta com o maior

B)

em ações de dominação, no fomento a conflitos étnicos

dois grandes ramos: catolicismo romano e protestantismo.

e apoio a governos frágeis.

O poder político instalado no Estado de Israel exige que

C)

A Igreja Ortodoxa representa uma síntese entre crenças
judaicas, cristãs e os antigos rituais gregos do período

lado oposto ao dos países ocidentais.
D)

a incidência de terremotos, erupção de vulcões e furacões,
devastando as áreas mais ricas do continente.

clássico.
A religião islâmica, predominante no Oriente Médio,

a participação dos novos países africanos nos conflitos
da Guerra do Golfo e da Guerra contra o Afeganistão, do

religiosas, observadas desde a antiguidade bíblica.

E)

a ação do colonialismo imperialista e do neo-imperialismo

número de adeptos no mundo, apresenta-se dividido em

todos os seus habitantes obedeçam às rigorosas práticas
D)

as invasões indianas e chinesas no litoral africano,

E)

o

baixo

nível

cultural

da

população

africana,

mantém-se unificada em torno dos princípios tradicionais

predominantemente rural e vivendo ainda no sistema

registrados no livro sagrado Corão.

tribal.
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QUESTÃO

15
Neste começo de século XXI, está se tornando difícil viver sem internet, em razão do avanço da oferta de lazer, de
recursos de trabalho e emprego e de serviços públicos e privados, como pagar contas e tirar documentos. Até, por isso,
muita gente usa a internet sem ter computador nem serviços de provedor contratado, utilizando as lan houses,
estabelecimentos que vendem o acesso por tempo de uso. (ODORISSI, 2010, p. 128-129).

Os benefícios advindos do uso da internet, na sociedade brasileira, embora extensos, ainda não são compartilhados pela maioria
da população, em consequência
A)

das desigualdades socioeconômicas, responsáveis pela exclusão de expressivo contingente de cidadãos de baixa-renda.

B)

dos preços proibitivos dos equipamentos e dos provedores de informática, mesmo os menos complexos.

C)

da rígida legislação, que estabelece normas de acesso e uso aos portais mais procurados pela classe média.

D)

dos limites da tecnologia, que restringe o alcance da internet aos centros urbanos mais populosos e desenvolvidos.

E)

dos valores elevados dos produtos comprados via internet, que são mais caros, em comparação aos produtos comprados
nas lojas de varejo.

Referências
HISTÓRIA:
Questão 2
CÁCERES, Florival. História geral. 4. ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Moderna, 1996.
Questões 3 e 4
MELLO, Leonel Itaussu A.; COSTA, Luís César A. História moderna e contemporânea. São Paulo: Scipione, 1993.
Questão 6
AQUINO, Leão et al. Sociedade brasileira: uma história através dos movimentos sociais: da crise do escravismo ao apogeu do neoliberalismo. Rio de
Janeiro: Record, 2000.
Questão 11
CARONE, Edgar. A República Velha – Instituições e classes sociais. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1970.
Questão 14
ÁFRICA, o continente redescoberto. Atualidades&Vestibular+ENEM. São Paulo: Abril, ed. 11, 1. sem. 2010.
Questão 15
ODORISSI, Denise. Uma rede cada vez mais global. Atualidades&Vestibular+ENEM. São Paulo: Abril, ed. 11, 1. sem. 2010.
Fonte da ilustração
Questão 7
BOULOS Jr., Alfredo. História: sociedade e cidadania. São Paulo: FTD. 2004, p. 61.

* * *
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Matemática
Questões de 1 a 15
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

Instruções

QUESTÃO

1

Admita-se que, na cidade de Cascavel, exista uma importante fábrica de televisores e que o
2

custo diário de produção, nessa indústria, seja dado pela função C(x) = x - 96x + 1300, com
C(x) representando o custo, em reais, e x, o número de unidades produzidas.
Considerando-se x o número de televisores que devem ser produzidos diariamente para que
o custo seja mínimo, pode-se afirmar que o valor de x é
A)

48

C) 130

B)

96

D) 964

QUESTÃO

E) 1300

2

Em Ponta Grossa, alguns alunos de uma faculdade se inscreveram em um Desafio Cultural,
e um dos quesitos consistia em responder, corretamente, o item: “Sabendo-se que f(x) = 9

x+3

,

e que f(m) − g(m) = 0, pode-se afirmar que o conjunto-solução dessa equação
esta contido no intervalo I”.
O vencedor assinalou que I é igual a
A)

[−∞, − 15[

C) [− 5, 3]

B)

]− 15, − 5[

D) ]3, 5]

QUESTÃO

E) ]5, + ∞[

3

Em Guarapuava, a altura média de certa espécie de árvore, que se destina à produção de
madeira, é dada por h(t) = 0,8 + log2 (t+1) com h, em metros, e t, em anos.
Considerando-se que, após t anos, essa árvore atingiu 3,8m de altura, pode-se afirmar que o
valor de t é
A)

9

C) 7

B)

8

D) 4

QUESTÃO

E) 2

4

Os alunos de uma Escolinha de Artes, em Santa Felicidade, precisavam
resolver um pequeno problema: Deveriam pintar uma caixa cilíndrica, sem
tampa, com três faixas de cores diferentes, usando as cores verde, vermelha,
amarela e azul.
Considerando-se que a caixa pode ser pintada, com x padronagens
diferentes, é correto afirmar que o valor de x é
A)

48

C) 30

B)

40

D) 24

QUESTÃO

E) 20

5

Em uma pequena cidade do interior do Paraná, uma pessoa caminha em uma pista de 800m,
que contorna uma praça. A cada dia, ela percorre sempre uma volta a mais do que no dia anterior.
Sabendo-se que, no final de 5 dias, ela havia percorrido 20km, pode-se afirmar que o número
o

de metros percorridos no 4 dia foi
A)

3200

C) 4800

B)

4000

D) 5600
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E) 6400
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QUESTÃO

6

Para ajudar na manutenção de uma creche, no município de Guaraqueçaba, a população recorreu
a uma rifa com bilhetes numerados de 1 a 50, cuja renda seria apliacada no refeitório.
Considerando-se x% a probabilidade de o bilhete sorteado ser um número maior do que 30
ou um número ímpar, é correto afirmar que x é igual a
A)

25

C) 35

B)

30

D) 40

QUESTÃO

E) 70

7

Sabendo-se que p, q e − 1 são raízes do polinômio P(x) = 3x + 9x + 13x + 7, pode-se afirmar
3

2

2

2

que o valor de p + q é
A)

−2

C)

E) 6

D) 4

B)
QUESTÃO

8

Considerando-se as matrizes

e MN = P, pode-se afirmar que

o valor do determinante de M é
A)

−3

C) 0

B)

−1

D) 1

QUESTÃO

E) 3

9

Para uma recepção, em Londrina, foram encomendados 108 refrigerantes, 143 salgados e 203
doces. Os convidados foram divididos em 3 faixas: crianças, adolescentes e adultos. Cada
criança deverá consumir exatamente 2 refrigerantes, 3 salgados e 5 doces; cada adolescente
deverá consumir exatamente 3 refrigerantes, 4 salgados e 6 doces; cada adulto deverá consumir
exatamente 4 refrigerantes, 5 salgados e 6 doces.
Para que não sobrem e nem faltem refrigerantes, salgados e doces, o total de pessoas presentes
à recepção deverá ser igual a
A)

25

C) 45

B)

35

D) 55

QUESTÃO

10

Considerando-se x e

números reais, pode-se afirmar que o valor de x é

A)

C)

B)

D)

QUESTÃO

E) 65

E)

11

Considerando-se que a equação

tem n soluções no intervalo [0, 2π], pode-se

afirmar que o valor de n é
A)

5

C) 3

B)

4

D) 2
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QUESTÃO

12

A figura representa o esquema de um observador
instalado no ponto P de uma praça, em Maringá, que
avista um balão metereológico no ponto N situado no topo
de um edifício, sob um ângulo α.
Considerando-se a distância do observador ao edifício
igual a 36m e

, pode-se afirmar que a altura

desse edifício mede, em metros,
A)

27

C) 48

B)

36

D) 54

QUESTÃO

E) 72

13

A figura I representa um pedaço de papel em forma de um triângulo ABC, equilátero, com lado
medindo 8cm, sendo M ponto médio do lado AC. Dobra-se o papel, figura II, de modo que os
pontos B e M coincidam.
2

Com base nessas informações, pode-se garantir que a área, em cm , do trapézio ADEC é igual a
A)
B)

C)
D)

QUESTÃO

E)

14

Para construir um cone circular reto com 8cm de raio e 6cm de altura, recorta-se, em uma folha
de cartolina, um setor circular para a superfície lateral e um círculo para a base.
A partir desses dados, pode-se afirmar que a medida do ângulo central do setor circular é
A)

144º

C) 226º

B)

192º

D) 288º

QUESTÃO

E) 310º

15

Considerando-se 3x + 2y − 1 = 0 e 2x − 3y + 8 = 0 equações cartesianas das retas suportes das
diagonais de um quadrado que tem um dos vértices no ponto P (3, − 1), pode-se afirmar que
uma equação cartesiana da circunferência circunscrita a esse quadrado é
A)

(x + 1) + (y − 2) = 25

C) (x + 1) + (y + 2) = 25

B)

(x − 1) + (y − 2) = 25

D) (x + 1) + (y − 2) = 9

2

2

2

2

2

2

2

E) (x + 1) + (y − 2) = 16
2

2

2

* * *
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Química
Questões de 1 a 15
Instruções
QUESTÃO

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

1

QUESTÃO

4

O vanádio é utilizado na composição de aços para dar
resistência e ductibilidade na fabricação de molas e
ferramentas de corte rápido.
Em relação a esse elemento químico, é correto afirmar:
A)

Forma íon de estado oxidação (III), representado pela
2
configuração eletrônica [Ar]4s .

B)

Apresenta configuração eletrônica dos elétrons mais
2
externos representada por 4s .

aproximados de algumas moléculas com os diferentes

C)

Possui maior ponto de fusão e maior densidade em
relação aos elementos químicos de seu grupo periódico.

substâncias químicas.

D)

É usado na fabricação de chapas de alta resistência
mecânica em razão de grande ductibilidade que possui.

A)

E)

A tabela relaciona as massas moleculares e os tamanhos
momentos de dipolo e com os pontos de ebulição dessas

Uma análise das informações da tabela permite concluir:

Forma íon V , cujo raio iônico é maior do que seu raio
covalente.

QUESTÃO

B)
C)

A)

A estrutura do íon

B)

A molécula de cloro metano, CH3Cl, é apolar.

C)

O momento de dipolo da molécula de BeF2 é diferente de
zero.

D)

A forma geométrica do fluoreto de xenônio, XeF 4, é
quadrado plano.

é piramidal.

Os ângulos de ligação entre o átomo de enxofre e os de
o
oxigênio, no trióxido de enxofre, SO3, são iguais a 90 C.

3

À medida que o CO2(g) sai de um extintor de incêndio, forma
uma nuvem branca que o acompanha e cobre o fogo,
impedindo que ele se propague.
A análise dessas informações permite corretamente concluir
que o CO2(g)
A)

é um gás de cor branca.

B)

é menos denso que o ar e envolve todo o material
incandescente.

C)

se resfria e condensa o vapor de água da atmosfera, ao
sair do extintor de incêndio.

D)
E)

D)

A energia absorvida para fazer ebulir 1,0mol de acetonitrila
é menor do que a energia necessária para fazer
ebulir 1,0mol de cloreto de metil.

E)

As forças de atração entre moléculas de massas e
tamanhos, aproximadamente iguais, crescem com o
aumento de polaridade.

QUESTÃO

5

Na rede cristalina dos sais, geralmente a água de hidratação
está associada ao cátion e ao ânion do sal.
Os exemplos mais comuns incluem o cloreto de ferro (III)
hexaidratado,
, o sulfato de cobre (II) pentaidratado
2−
SO 4(H 2O) .
Considerando-se essas informações sobre os sais hidratados,
é correto afirmar.
A)

A água de hidratação está 40%, em quantidade de matéria,
associada ao cátion Cu

2+

em um mol de sulfato de

cobre (II) pentaidratado.
B)

As interações das moléculas de água com os cátions dos
sais cristalinos são do tipo ligação de hidrogênio.

C)

A percentagem, em massa, de água de hidratação no
cloreto de ferro (III) hexaidratado é 60%.

apaga o fogo porque possui temperatura inferior a de
combustão do material inflamável.

D)

reage com o oxigênio do ar, consumindo-o e, por isso,
apaga o fogo.

E)
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O ponto de ebulição dessas substâncias químicas
aumenta com a diminuição da polaridade molecular.

A partir da aplicação dos princípios desse modelo, na
determinação da estrutura molecular, é correto afirmar:

QUESTÃO

As interações dipolo dipolo no acetaldeído são menos
intensas que no propano.

2

Dentre os modelos de ligações químicas utilizados para
determinar a forma geométrica de uma molécula, está o de
repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência.

E)

O cloreto de metil é um dipolo mais fraco do que o éter
dimetílico.

2+

A água de hidratação não altera a intensidade da carga
elétrica do cátion e do ânion no sal hidratado.
O número de moléculas de água existente em 1,0mol de
sulfato de cobre (II) pentaidratado é 5.
Qui - 23

QUESTÃO

6

Pesquisadores estão transformando restos de biomassa em
briquetes e pellets, combustível granulado resultante do
aproveitamento de resíduos de madeira que podem ser
utilizados em pizzaria, churrascaria e também exportados para
países de clima frio que utilizam óleo diesel e carvão mineral
na calefação.
Uma análise da utilização de restos de biomassa como
combustível em substituição ao óleo diesel e ao carvão mineral
permite afirmar:
A)
B)

C)

D)

E)

A utilização de resíduos de madeira como combustível
constitui processo sustentável de produção de energia.
O óleo diesel só é utilizado como combustível se for isento
de enxofre porque, nessa circunstância, é usado como
fonte de energia renovável.
A fumaça que se desprende na combustão de lenha,
utilizada em pizzarias e churrascarias, está livre de
produtos nocivos à saúde.
Os restos de biomassa transformados em briquetes e
pellets seriam melhor aproveitados se fossem enterrados
e decompostos de forma anaeróbica.
A substituição de óleo diesel e de carvão mineral por
biomassa não é recomendável em razão da poluição
gerada pela emissão de CO 2 (g) no processo de
combustão desses materiais.

QUESTÃO

7

QUESTÃO

8

Muitos dos estudos mais antigos sobre as reações do ouro
surgiram da prática da alquimia com objetivo de transformar
metais nesse elemento químico. Os alquimistas descobriram
que o ouro pode s e r d i s s o l v i d o e m u m a m i s t u r a d e
ácidos clorídrico e nítrico concentrados, na proporção de
3:1, conhecida como água régia, de acordo com a equação
química simplificada não balanceada.
Considerando-se essas informações e a partir do
balanceamento da equação química com os menores
coeficientes estequiométricos inteiros, é correto afirmar:
3+

A)

O Au possui configuração eletrônica em ordem crescente
1
14
7
de energia representada por [Xe] 6s 4f 5d .

B)

A soma total de carga elétrica dos íons na equação

C)

química balanceada é −2.
O coeficiente do íon

+

e do H (aq) são,

respectivamente, 3 e 1.
D)

O íon nitrato é o agente redutor na equação química.

E)

O estado de oxidação do ouro no

QUESTÃO

é (IV).

9

2N2O5(g) → 4NO2(g) +O2(g)

velocidade = k [N2O5]

Os expoentes na lei da velocidade de uma reação química,
denominados ordem de reação, indicam como a velocidade
é afetada pela concentração de cada reagente.
Assim, a partir dessas informações, da equação química de
decomposição de N2O5(g) e da expressão da velocidade dessa
reação, é correto afirmar:
A)

Em virtude de a entalpia, H, ser uma função de estado, a sua
variação, ΔH, associada a qualquer processo químico,
depende unicamente da natureza do estado inicial dos

B)
C)

reagentes e do estado final dos produtos. Assim, uma
determinada reação química pode ocorrer em uma única etapa

D)

ou em uma série de etapas.
Tendo em vista essas considerações sobre a variação de
entalpia de uma reação química, é correto afirmar:
A)

As variações de entalpia padrão de formação do CO2(g)

B)

A equação química II deve ser multiplicada por 2 e

E)

QUESTÃO

somada à equação química I no cálculo da variação de
C)

A entalpia da reação química IV não pode ser determinada
porque a entalpia dos reagentes é igual a zero.

D)

A variação de entalpia, ΔH, de reação química
representada pela equação química IV é 620,3kJ.

E)

O calor de formação de C2H2(g) é calculado somando-se
as variações de entalpia das equações químicas I, II e III.
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10

N2O4(g)

e da H2O(l) são, respectivamente, − 393,5kJ e − 285,8kJ.

entalpia da equação química IV.

Ao se dobrar a concentração de N2O5(g), a velocidade de
decomposição desse óxido é quadruplicada.
A reação de decomposição de N2O5(g) ocorre a partir da
colisão entre quatro moléculas desse gás.
A unidade da constante de velocidade para a
−1
decomposição N2O5(g) é s .
A reação de decomposição de N2O5(g) não é afetada pela
temperatura.
A ordem da reação de decomposição de N2O5 é dois.

2NO2(g)

ΔH = 58,0 kJ
O

De acordo com o princípio de Le Chatelier, se um sistema em
equilíbrio é perturbado por uma variação de temperatura,
pressão ou concentração de seus componentes, o sistema
deslocará sua posição de equilíbrio de tal forma que neutralize
o efeito do distúrbio.
A partir da aplicação do princípio de Le Chatelier ao sistema
em equilíbrio químico, representado pela equação termoquímica,
é correto afirmar:
A)

A diminuição da temperatura da reação representada
provoca o aumento da concentração de NO2(g) no novo
estado de equilíbrio químico.
Qui - 24

B)

C)
D)
E)

A adição de N 2 O 4 (g) ao sistema implica diminuição
momentânea de velocidade da reação, representada, no
sentido da esquerda para a direita.
A remoção de NO2(g) do sistema provoca o deslocamento
do sentido da reação representada para a esquerda.
O aumento da pressão sobre o sistema implica aumento
da pressão parcial de N2O4 no equilíbrio químico.
O aumento do volume do sistema provoca a diminuição
do rendimento de NO2(g).

QUESTÃO

tubos e de conexões empregados na construção civil.
A concentração limite permitida desse gás na atmosfera
−6
−1
é 2,0 x 10 g.L , nas proximidades de uma indústria química
produtora dessa substância.
A partir dessas informações, é correto afirmar:
A)
B)
C)

11

o

2+

I.

Zn (s)

Zn (aq) + 2e

II.

Cu (aq) + 2e

2+

–

D)

–

E)

o

−1

A massa molecular do cloreto de vinil é 75,0g.mol .
A fórmula mínima do cloreto de vinil é representado
por CHCl.
A quantidade de matéria limite de cloreto de vinil em cada
−6
litro de ar é 2,7x10 mol.
O cloreto de vinil na presença de água se dissocia e forma
–
os íons Cl (aq) e
(aq).
O polímero utilizado na fabricação de tubos e conexões

Cu (s)
é representado pela fórmula

As semiequações representam as semirreações químicas que
ocorrem na pilha de Daniel, na qual os eletrodos de zinco e
de cobre estão mergulhados nas respectivas soluções de seus
sais, e separados por uma ponte salina de porcelana porosa,
embebida de uma solução de KCl(aq).

QUESTÃO

.

14

Considerando-se a pilha de Daniel referida no texto, é correto
afirmar:
+

–

A)

Os íons K (aq) e Cl (aq) se movimentam pela ponte salina
no sentido do fluxo de elétrons.

B)

A solução contendo íons Cu (aq) se torna azul intenso
com o funcionamento da pilha.

O indol tem odor semelhante à essência floral, quando
bastante diluído em etanol, e odor muito forte, quando em
solução etanólica concentrada.

C)

O eletrodo de zinco
funcionamento da pilha.

Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o
indol

D)

O fluxo de elétrons se desloca do cátodo para o ânodo.

E)

O cobre é oxidado no cátodo da pilha.

2+

QUESTÃO

é

desgastado

durante

o

12

O frâncio foi descoberto em 1935 pela química francesa
Marguerita Perey, 1901-1975, a partir dos trabalhos que
desenvolveu com Marie Curie. O frâncio 233, com meia vida
de 22 minutos, se desintegra de acordo com a equação nuclear.
A partir dessas informações, é correto afirmar:
A)

O frâncio 233 possui 10 prótons a mais que o seu
isótopo 223.

B)

A amostra de 1,0g de
perde 87,5% da atividade
radioativa após uma hora e seis minutos.
O frâncio 233, ao perder uma partícula α, aumenta em
duas unidades o seu número atômico.
O radionuclídeo X, na equação nuclear, representa um
isótopo do elemento químico actínio.
O frâncio 233, ao reagir com água, dá origem à base
fraca FrOH, que não possui atividade radioativa.

C)
D)
E)

QUESTÃO

13

O cloreto de vinil, gás tóxico cancerígeno, é usado na fabricação
do policloreto de vinil, um polímero utilizado na produção de
Processo Seletivo 2010.2 - Unicentro Primavera

A)
B)
C)
D)
E)

é uma base forte apolar.
é um hidrocarbonato aromático.
reage com solução diluída de NaOH(aq).
possui odor, que é consequência da pressão de vapor,
o
igual a zero, à temperatura de 25 C.
tem ácido conjugado formado a partir da reação
com a água, representado pela fórmula

QUESTÃO

.

15

O butanoato de etil é um flavorizante líquido largamente utilizado
na indústria alimentícia para conferir o sabor de abacaxi a
bolos, biscoitos, balas, gelatinas e a outros alimentos.
Sobre esse flavorizante, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

Pertence à classe das cetonas.
Tem fórmula molecular representada por C4H7O2.
o
Possui ponto de ebulição igual a 10 C, a 1,0 atm.
Apresenta o grupo funcional da classe dos ésteres.
Reage com a água, na presença de catalisador, e produz
os hidrocarbonetos butano e etano.
Qui - 25

Sociologia
Questões de 1 a 15
Instruções
QUESTÃO

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na
Folha de Respostas.

1

QUESTÃO

3
O sistema de sinais de que me sirvo para exprimir
meu pensamento, o sistema de moedas que
emprego para pagar as minhas dívidas, os
instrumentos de crédito que utilizo nas minhas
relações comerciais, as práticas seguidas
n a minha profissão, etc., etc., funcionam
independentemente do uso que faço delas. Tais
afirmações podem ser estendidas a cada um dos
membros de que é composta a sociedade,
tomados uns após outros. Estamos, pois, diante
de maneiras de agir, de pensar e de sentir que
apresentam a propriedade marcante de existir fora
das consciências individuais. (DURKHEIM, 1984,
p. 3).

Uma série de mudanças políticas e econômicas
ocorreu na Europa, a partir do fim da Idade Média.
O quadro “A liberdade guiando o povo” (1830), de
Eugène Delacroix, alude a um dos mais
importantes acontecimentos decorrente desse
período na história europeia, a Revolução
Francesa.

Nesse trecho, Durkheim trata, sobretudo,
A)
B)
C)
D)
E)

do
da
da
da
da

QUESTÃO

Sobre a ligação entre as mudanças referidas no texto e o
surgimento da Sociologia, é correto afirmar:
A)
B)

C)

D)

E)

O desenvolvimento da indústria se opunha à formação do
processo de instalação da sociedade moderna.
A credibilidade da vida social, nas cidades, passa a ser
buscada na coerência dos textos sagrados e na adoração
religiosa.
A vida religiosa foi adquirindo cada vez mais importância,
o que fez com que a história do cotidiano fosse concebida
por um olhar sagrado.
A arte renascentista, ao apresentar a forte ligação entre
Deus e os homens, expressou as transformações sociais
de forma contundente.
O desenvolvimento tecnológico e a nova postura do
homem ocidental decorrentes das transformações desse
período histórico propiciaram o interesse pelo
entendimento da vida social.

QUESTÃO

2

Max Weber, um dos fundadores da Sociologia, tinha amplo
conhecimento em muitas áreas afins a essa ciência, tais como
economia, direito e filosofia. Assim, ao analisar o
desenvolvimento do capitalismo moderno, buscou entender a
natureza e as causas da mudança social.
Em sua obra, existem dois conceitos fundamentais, ou seja,
A)
B)
C)
D)
E)

cultura e tipo Ideal.
classe e proletariado.
anomia e solidariedade.
fato social e burocracia.
ação social e racionalidade.
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fato social.
classe social.
anomia social.
solidariedade social.
consciência coletiva.

4
Teria orgulho, sim, e estava seguro de que um dia
teria mesmo esse orgulho, se a luta e o sofrimento
fossem não para preservar um Brasil onde muitos
trabalhavam e poucos ganhavam, onde o
verdadeiro povo brasileiro, o povo que produzia, o
povo que construía, o povo que vivia e criava, não
tinha voz e nem respeito, onde os poderosos
encaravam sua terra apenas como algo a ser
pilhado e aproveitado sem nada darem em troca,
piratas de seu próprio país; [...] teria orgulho se
essa luta tivesse sido, como poderia ser, para
defender um Brasil onde o povo governasse, um
grande país, uma grande Pátria, em que
houvesse dignidade, justiça e liberdade!
(RIBEIRO, 1984, p. 483).

Os escritos de Karl Marx refletem o seu interesse pelas
mudanças do tempo moderno, principalmente as ligadas ao
desenvolvimento do capitalismo e a seus principais elementos:
o capital e a mão de obra assalariada.
Nesse sentido, pode-se utilizar esse recorte de texto do
clássico de João Ubaldo Ribeiro para exemplificar o conceito de
A) mais-valia, que, ao desvalorizar o trabalho, aumenta o
valor do produto e gera diferenças sociais.
B) luta de classes, as quais, no capitalismo, estabelecem
desigualdades e relações de antagonismo e exploração.
C) dominação, em que a economia mecanicamente
determina todas as demais esferas da sociedade.
D) trabalho visto como a única força capaz de fazer um grupo
se sobrepor ao outro, impondo a sua vontade como
verdade.
E) alienação, em que os operários não percebem o produto
final como resultado do seu trabalho por causa das
desigualdades sociais.
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QUESTÃO

5

QUESTÃO

Seu esquema sociológico era tipicamente positivista, ele
acreditava que toda a vida humana tinha atravessado as
mesmas fases históricas distintas e que, se a pessoa
pudesse compreender esse progresso, poderia prescrever os
remédios para os problemas de ordem social. Era um grande
defensor da moderna sociedade capitalista.

Considerado-se as reflexões a respeito de subemprego e
informalidade, é correto afirmar:
A)
B)

Essa descrição está relacionada com o perfil de
A)
B)
C)

Karl Marx.
Max Weber.
Auguste Comte.

QUESTÃO

D) Émile Durkheim.
E) Herbert Spencer.

6

Nesse fragmento de texto, o professor e antropólogo Roque Laraia
apresenta a socialização do homem como um elemento cultural.
A respeito das discursões sobre cultura, identifique com V as
afirmativas verdadeiras e com F, as falsas
( ) A cultura marca a entrada das sociedades “primitivas” no
mundo “civilizado”.
( ) O comportamento humano se origina do uso de símbolos
e simbologias e, dessa forma, a cultura é apreendida.
( ) O contato com povos e culturas diferentes pode causar
alterações significativas na cultura de uma sociedade.
( ) A busca do seio materno por um recém-nascido é um
exemplo de que nem todos os instintos são suprimidos
pela cultura.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
A) V V F V
D) F V V V
B) F V V F
E) V F F F
C) F F V V
QUESTÃO

C)

D)
O homem é resultado do meio cultural em que foi
socializado. Ele é um herdeiro de um longo
processo acumulativo, que reflete o conhecimento
e a experiência adquiridas pelas numerosas
gerações que o antecederam. A manipulação
adequada e criativa desse patrimônio cultural
permite as inovações e as invenções. Estas não
são, pois, o produto da ação isolada de um gênio,
mas o resultado do esforço de toda uma
comunidade. (LARAIA, 2009, p. 45).

7

Marque V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas as
afirmativas.
( ) As culturas têm seus próprios padrões de comportamento
e estes não se misturam ou são apropriados pelas outras
culturas.
( ) A diversidade cultural é um fenômeno exclusivamente
global, não ocorrendo dentro de um mesmo país.
( ) A diversidade pode ser entendida como a contribuição de
diferentes etnias à determinada cultura.
( ) Os gestos e expressões são fortemente influenciados por
fatores culturais.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a
A) F V V F
D) V F F V
B) F V F V
E) F F V V
C) V V F F
Processo Seletivo 2010.2 - Unicentro Primavera
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E)

O desemprego temporário é a falta de emprego que
resulta de grandes mudanças na economia.
A economia informal, também conhecida como economia
subterrânea, deve o seu crescimento à redução de tributos
e da burocracia no país.
Uma professora particular de línguas não pode ser
considerada uma trabalhadora informal, porque sua
atividade não envolve mercadorias piratas e produção de
bens.
O termo economia informal refere-se às transações que
ocorrem fora da esfera do emprego formal, as quais
podem envolver a troca de dinheiro ou mercadoria por
serviços.
O não pagamento de impostos, a possibilidade de
grandes investimentos e a redução de juros na aquisição
de crédito são vantagens da informalidade para o
trabalhador.

QUESTÃO

9

Assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso) nas afirmativas a seguir
referentes aos estudos sobre o tema trabalho e vida
econômica.
( ) O fordismo visa à mecanização e, portanto, ao aumento
da produtividade do trabalho.
( ) A esteira transportadora que fixa o trabalhador em seu
posto, diminuindo a sua autonomia e iniciativa, é uma
característica do fordismo.
( ) O ritmo do trabalho, no fordismo, deixa de se ditado pela
gerência e passa a ser controlado pelos operários.
( ) O industrialista Henry Ford emprestou de Taylor a ideia
de que a produção de massa exige mercados em massa.
A sequência correta encontrada, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)

VVFF
VVVF
VFFV

QUESTÃO

D) F F V V
E) F V V V

10

O termo política vem do grego polítikós, adjetivo derivado da
palavra polis, que se relaciona a tudo referente à vida na
cidade-estado grega. Segundo o sociólogo Norberto Bobbio,
hoje o termo indica toda atividade relacionada com o que é
urbano, civil, público e até mesmo social.
Sobre o conceito de política, é correto afirmar:
A)

B)

C)

D)
E)

Seu objeto de análise é o Estado, no que se refere às
discussões sobre o voto, a participação na vida de um
partido e a busca de uma clientela eleitoral.
O terrorismo, o aquecimento global, a melhoria da
qualidade de vida dos idosos e das crianças não
configuram participação política.
O poder político só pode ser exercido nas relações
estatais, jamais em associações, como a Igreja, que não
têm função política.
A política é uma ciência prática e, enquanto práxis humana,
está intimamente relacionada à tomada de decisões.
O poder, objeto de estudo da política, pode apenas ser
estudado onde se materializa, nas relações estatais.
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QUESTÃO

11

QUESTÃO

O conceito correto de Estado está explicitado na alternativa
A) É uma forma de organização com poder supremo e cargos
distribuídos por poderes, que são limitados por normas
específicas.
B) Forma-se através da organização de um grupo de
pessoas, cidadãos, que tem o poder de mandar em um
território, de acordo com a lei.
C) Consiste em uma habilidade de determinado grupo fazer
valer seus próprios interesses ou as próprias
preocupações, mesmo diante de resistências.
D) É uma instituição sobre a qual se exerce a soberania
através da organização de um grupo de pessoas que têm
status social similar, segundo critérios diversos,
especialmente, o econômico.
E) Existe onde há um mecanismo de governo controlando
determinado território, com autoridade legitimada
e capacidade de uso da força militar para sua
implementação política.
QUESTÃO

12
O simples nascer investe o indivíduo de uma
soma inalienável de direitos, apenas pelo fato de
ingressar na sociedade humana. Viver, tornar-se
um ser no mundo, é assumir, com os demais,
uma herança moral, que faz de cada qual um
portador de prerrogativas sociais. Direito a um teto,
à comida, à educação, à saúde, à proteção contra
o frio, a chuva, as intempéries; direito ao trabalho,
à justiça, à liberdade e a uma existência digna.
(SANTOS, 2007. p. 19).

A respeito de cidadania, é correto afirmar:
A) A consagração da cidadania ocorre quando há respeito
ao indivíduo e, como um direito, ela atinge toda a
sociedade, confererindo a todos garantia.
B) A atuação cidadã nada mais é do que a habilidade
individual de fazer valer seus interesses, mesmo diante
da resistência de outros.
C) A noção de cidadania, nas sociedades antigas, difere da
existente na moderna, porque, atualmente, ela se apoia
na noção de pertencimento e influência.
D) Os cidadãos, nas sociedades modernas, são todos
aqueles que estão em condições aptas de opinar sobre
os rumos da sociedade.
E) O momento específico de se exercer a cidadania, nos
países desenvolvidos, é quando se opina e vota.
QUESTÃO

13

No Brasil, o pensamento sociológico se desenvolve a partir da
década 30, do século passado, com a fundação da
Universidade de São Paulo e o crescimento da produção
científica.
Sobre o desenvolvimento dessa ciência no Brasil, no século
XX, é correto afirmar:
A) Os sociólogos desse período buscavam descrever o país
por meio de estudos naturalistas.
B) Os grandes nomes desse período foram Euclides da
Cunha, Gilberto Freyre e Sérgio Buarque de Holanda.
C) As duas preocupações dos sociólogos eram a aculturação
indígena e a modernização do sistema político brasileiro.
D) A orientação das análises sociológicas estava voltada para
as discussões mundiais ditadas por países, como França
e Inglaterra.
E) O interesse dos intelectuais desse período estava voltado
para o conhecimento do Brasil real, do povo, em oposição
às análises etnocêntricas anteriores.
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Autor brasileiro que entendia a construção do Brasil como a
fusão de raças, regiões, culturas e grupos sociais decorrentes
da formação colonial, em que os negros e mestiços teriam
papel fundamental na formação da identidade cultural do povo.
Essa referência identifica
A) Gilberto Freyre.
B) Caio Prado Júnior.
C) Florestan Fernandes.
D) Fernando de Azevedo.
E) Sérgio Buarque de Holanda.
QUESTÃO

15
As brincadeiras de menino, em geral, envolvem
atividades ao ar livre, como bicicleta, pipa ou skate.
As meninas brincam de casinha. Isso é comum
porque, antigamente, era papel do homem sair
de casa para trabalhar, enquanto às mulheres
cabiam os cuidados com o lar”, constata a
pedagoga Maria Angela Barbato Carneiro,
coordenadora do Núcleo de Cultura, Estudos e
Pesquisas do Brincar da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo. (ECHEVERRIA, 2009).

Sobre o processo de socialização e as relações de gênero,
é correto afirmar:
A) O termo “sexo” distingue as diferenças anatômicas, e o
termo “gênero”, as diferenças fisiológicas entre homens
e mulheres.
B) As relações de gênero são universais e não dependem
da construção que cada cultura tem em relação às
diferenças sexuais.
C) O processo de socialização disciplina os corpos quanto
aos modos de agir, porém esse aprendizado não interfere
nos modos de ser dos sujeitos sociais.
D) O gênero é uma construção social que, através de
organismos sociais, como a família e a mídia, atribui
papéis e identidades sociais a homens e mulheres.
E) As brincadeiras de crianças, assim como o modo como
se comportam, demonstram que os papéis sociais são
definidos antes mesmo do encontro com as instituições
sociais.
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