COMISSÃO PERMANENTE DE VESTIBULAR
PROVA ÚNICA - História, Química, Inglês, Matemática, Física, Geografia, Biologia e Português

1º Semestre – 2006

NOME___________________________________________ Nº DE ORDEM __________
- LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO E CUMPRA-AS. SUA PROVA PODE SER ANULADA SE NÃO AS SEGUIR.
- VEJA SE NÃO HÁ FALHA DE IMPRESSÃO NO CADERNO DE QUESTÕES.
- AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA INICIAR O EXAME.

INSTRUÇÕES

•

Este exame consta de 48 questões em forma de teste e uma redação, e tem duração de quatro horas.

•

Você só poderá abandonar a sala depois de duas horas do início do exame.

•
•
•
•
•
•
•

Não é permitida qualquer comunicação entre candidatos, nem a consulta a livros ou apontamentos, nem o uso
de calculadora, ou qualquer tipo de equipamento eletrônico, nem empréstimo de material de qualquer natureza.
Cada questão contém 5 alternativas, das quais só uma atende às condições do enunciado; assinale aquela que
atende ao pedido.
Responda a todas as questões. Para o cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos.
Você receberá a folha de respostas já personalizada, contendo Nome, Número de Identidade (RG), Número
de Inscrição, Número da Sala, Número de Ordem e Opção de Curso. Após certificar-se de que a folha de
respostas é sua, assine-a no local indicado.
A folha de redação virá etiquetada com o Número de Inscrição e não deve ser assinada.
Estando todas as questões respondidas no caderno de questões, passe as alternativas escolhidas para a folha
de respostas, utilizando uma caneta esferográfica com tinta preta. Faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois
não será possível a substituição da folha de respostas.
Preencha as quadrículas com traço forte e cheio conforme o exemplo. Se você escolheu a alternatica C de
uma determinada questão, assinale-a da seguinte forma:
A

B

D

E

•

Não dobre, não amasse a folha de respostas e manipule-a o mínimo possível.

•

Terminado o exame, avise o fiscal.

•

Você só poderá retirar-se mediante a entrega da folha de respostas e de redação.

•

Este caderno de questões pode ser levado, desde que você permaneça na sala por pelo menos três horas.
BOA PROVA.

R E D A Ç Ã O
Para desenvolver sua redação, considere a charge de Quino e o texto de Veja.
Texto 1

Quino, Toda Mafalda.
Texto 2
O homem nunca tirou tanto do meio ambiente como nos últimos cinqüenta anos. O avanço acelerado sobre a
natureza é o efeito colateral do nosso sucesso. Vista pela perspectiva dos avanços relativos de cada civilização, a nossa
exibe brilho sem igual. A contrapartida preocupante são a perda acelerada de biodiversidade e a degradação do meio
ambiente, a pressão sobre os estoques de água potável, o excesso de pesca nos oceanos e indícios de mudanças climáticas
causadas pela ação do homem. O que esse processo mostra é que os recursos naturais podem estar sendo consumidos em
velocidade maior que a de reposição do planeta. Há o risco de não sobrar o suficiente para as gerações futuras.
Um estudo sobre o declínio e o sucesso de várias sociedades no passado pode apontar um padrão na catástrofe: o
desastre ambiental provocado por elas foi decisivo no próprio declínio.
O sucesso pode cegar as pessoas para os riscos de seu próprio comportamento. Os mesmos valores que permitiram
a ascensão daquele povo podem igualmente levá-lo à ruína.
(Veja, 7 de setembro de 2005. Texto adaptado.)

Tome como ponto de partida para suas reflexões as idéias expostas nesses textos; acrescente seus próprios
conhecimentos, experiências e informações e desenvolva uma dissertação sobre o tema
O MUNDO É RESPONSABILIDADE NOSSA
Instruções:
1.
2.
3.
4.

Os textos indicados devem servir somente de referência; não os copie nem parafraseie.
Procure utilizar seus conhecimentos, experiências e informações de modo crítico.
Argumente para sustentar lógica e coerentemente seus pontos de vista sobre o assunto.
Faça uso da modalidade escrita culta da língua portuguesa.
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