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INSTRUÇÃO GERAL: Para cada questão, escolher 
apenas uma alternativa correta.

QUÍMICA

1) No ano de 2011 houve uma erupção de grandes 
proporções no Chile, envolvendo o vulcão Puyehue. 
Dentre as substâncias lançadas na atmosfera durante 
erupções vulcânicas, encontram-se, principalmente, 
a sílica (SiO

2
), o gás carbônico, a água e o gás 

denominado anidrido sulfuroso, cuja fórmula é SO
2
.

Com base nessas informações, é correto afi rmar que

A) o gás carbônico e o anidrido sulfuroso são, 
respectivamente,  o  monóxido  de  carbono  e  o 
dióxido de enxofre.

B) todas as substâncias mencionadas são óxidos, 
com exceção da água, que é um peróxido.

C) a sílica, em solução aquosa, origina uma base, 
enquanto  que  o  anidrido  sulfuroso  origina  um 
ácido.

D) o  anidrido  sulfuroso  e  o  dióxido  de  carbono 
são óxidos ácidos, porém somente o anidrido 
sulfuroso é o principal responsável pelo fenômeno 
da chuva ácida.

E) o gás carbônico e a sílica são também denomi-
nados, respectivamente, de peróxido de carbono 
e dióxido de silício.

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 2, analise 
o texto e as fórmulas apresentadas a seguir.

“O Ginkgo biloba é uma das plantas medicinais mais 
comercializadas atualmente no mundo. É apontado 
como benéfi co no tratamento de muitos problemas 
de saúde, mas as informações divulgadas sobre seus 
efeitos terapêuticos são em geral exageradas e sem 
base científi ca. Na verdade, pesquisas relatam com 
frequência efeitos adversos quando são utilizadas 
partes da planta fresca ou seca, que não passaram 
por  um  processo  de  remoção  de  substâncias 
tóxicas existentes na espécie. Não é recomendado 
o consumo do G. biloba fresco ou seco, na forma 
de chás ou em contato direto com a pele, devido 
à presença de substâncias capazes de provocar 
alergias ou reações tóxicas para o sistema nervoso.”

BARATTO, Leopoldo C.; RODIGHERO, Juliana C.; SANTOS, 
Cid A. M. Ginkgo biloba: o chá das folhas é seguro?

Ciência Hoje, n. 266, 2009.

As folhas de Ginkgo biloba contêm ginkgotoxina, que 
pode causar ataques epiléticos nas pessoas que a 
consomem acima de certa dose. Essa substância 
interfere nas atividades da vitamina B6 (piridoxina), 
pois suas estruturas moleculares são semelhantes, 
conforme as representações abaixo.

Vitamina B6

Ginkgotoxina

2) Com base no texto e nas fórmulas, é correto afi rmar 
que

A) a vitamina B6 e a ginkgotoxina apresentam, em 
comum, as funções químicas álcool e éter.

B) a vitamina B6 apresenta dois grupos funcionais 
alcoólicos, e a ginkgotoxina apresenta a função 
éter.

C) o grupo funcional fenol, presente na vitamina B6, 
é o único responsável pela elevada polaridade 
dessa molécula.

D) a ginkgotoxina, que é um hidrocarboneto, é uma 
substância apolar e de boa solubilidade em 
solventes como hexano e benzeno.

E) a vitamina B6 e a ginkgotoxina possuem igual 
massa molar devido à grande semelhança em 
suas estruturas moleculares.

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 3, leia o 
texto e selecione as palavras/expressões adequa-
das para o preenchimento das lacunas.

Os  carboidratos  são  moléculas  de  grande  impor-
tância biológica. Dentre as diversas funções desem-
penhadas pelos carboidratos no organismo humano, 
destaca-se a de fonte energética, exemplificada 
pela _________ e pelo _________. Os carboidratos 
maiores, conhecidos como polissacarídeos, podem 
ser quebrados em moléculas pequenas denominadas 
_________.
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3) As palavras/expressões que completam correta e 
respectivamente as lacunas do texto são

A) sacarose  –  óleo de soja  –  monômeros

B) glicose  –  amido  –  ácidos graxos

C) glicose  –  açúcar comum  –  monossacarídeos

D) celulose  –  álcool etílico  –  alcanos

E) sacarose  –  isoctano  –  aminoácidos
_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 4, analise 
o texto e a tabela a seguir.

Muitas pessoas têm curiosidade de saber como os 
fabricantes de alimentos e bebidas determinam o teor 
energético de seus produtos. O organismo humano 
aproveita  como  fonte  de  energia  carboidratos, 
proteínas, lipídios e etanol. Essa energia é liberada 
por meio de reações de oxidação realizadas no 
interior das células. A tabela abaixo apresenta a 
energia produzida por grama dessas substâncias.

Tabela de teor energético de
constituintes alimentares

Substância Energia liberada (kcal/g)

Carboidratos 4,0

Proteínas 4,0

Etanol 7,0

Lipídios 9,0

4) A análise das informações permite concluir que

A) o ΔH de oxidação das substâncias consideradas 
é positivo, pois nesse processo ocorre liberação 
de energia.

B) a oxidação de um mol de um carboidrato libera 
a mesma energia que a oxidação de um mol de 
uma proteína.

C) uma porção de 100 g de abacate, rico em 
gorduras, que fornece ao organismo 160 kcal, 
tem pelo menos 40 g de carboidratos.

D) um refresco de vinho contendo um mol de um 
carboidrato C

6
H

12
O

6
 e dois mols de etanol tem 

conteúdo energético de mais de 1000 kcal.

E) o trilaurato de glicerila (C
39

H
80

O
6
), que é um 

componente majoritário do óleo de coco, é capaz 
de fornecer mais de 10000 kcal por mol oxidado.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 5, analise 
o texto e a equação a seguir.

Devido ao seu alto valor de mercado, houve tentativas 
de sintetizar a quinina durante o século XIX. No 
entanto,  como  a  estrutura  da  quinina  ainda  era 
desconhecida, essas tentativas difi cilmente poderiam 
ser  bem-sucedidas.  Em  1856,  o  químico  inglês 
William Perkin tentou sintetizá-la, sem sucesso, pela 
reação da aliltoluidina com uma fonte de oxigênio, 
conforme a equação não balanceada apresentada 
a seguir:

 C
10

H
13

N(l)   +   O
2
(g)   →   C

20
H

24
N

2
O

2
(s)   +   H

2
O(l)

aliltoluidina                  quinina

5) Sobre essa tentativa de síntese da quinina de Perkin, 
é correto afi rmar que

A) seria uma reação redox, em que a aliltoluidina 
atua como agente oxidante.

B) seria uma reação redox, em que a quinina atua 
como agente oxidante.

C) seria  possível  sintetizar  no  máximo  um  mol 
de  quinina  com  um  suprimento  de  294g  de 
aliltoluidina.

D) seria consumido um mol de O
2
 para formar um 

mol de quinina.

E) na produção de cada mol de quinina, seriam 
formados 36mL de água no estado líquido.

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 6, analise 
as afi rmativas apresentadas a seguir, sobre o uso 
de metais e ligas metálicas ao longo da história 
do homem.

1. Na  pré-história,  este  foi  um  dos  primeiros 
metais usados para fazer ferramentas e outros 
utensílios, como facas, machados, ornamentos 
e pontas de fl echa.

2. Esta liga de cobre e estanho foi usada posterior-
mente, por ser mais dura e por permitir a fabri-
cação de ferramentas mais resistentes.

3. Este  metal  puro  e  a  sua  liga  com  carbono 
demoraram ainda mais a serem usados, devido 
à maior complexidade de sua produção.

4. No fi nal do século XIX, este material começou a 
ser usado de maneira generalizada em utensílios 
domésticos, sendo antes disso um metal de 
produção extremamente cara.
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6) As afi rmativas 1, 2, 3, e 4 referem-se, respectivamente, 
às espécies químicas

A) cobre  –  bronze  –  ferro  –  alumínio

B) ferro  –  latão  –  cobre  –  alumínio

C) aço  –  bronze  –  ouro  –  latão

D) latão  –  titânio  –  bronze  –  aço

E) chumbo  –  latão  –  ferro  –  cobre
_____________________________________________

7) John Dalton foi o responsável por introduzir no âmbito 
da ciência a teoria atômica, nos primeiros anos do 
século XIX. Nessa época, ainda não se conseguia 
saber quantos átomos de cada elemento entravam na 
composição das moléculas simples. Hoje sabemos que a 
fórmula da molécula da água é H

2
O e que a da amônia é 

NH
3
. Dalton supôs que as moléculas mais simples eram 

combinações 1:1; assim, a água seria HO e a amônia, 
NH. Dalton introduziu uma escala de massas atômicas 
baseada no hidrogênio, que tinha massa 1.

Na época de Dalton, acreditava-se que, em massa, a 
água tinha 1/8 de hidrogênio, e que a amônia tinha 1/6 
de hidrogênio. Com isso, foi possível concluir que as 
massas atômicas do oxigênio e do nitrogênio valiam, 
respectivamente,

A) 7 e 5.

B) 8 e 6.

C) 9 e 7.

D) 16 e 14.

E) 32 e 28.
________________________________________________

8) Adoçar um cafezinho com algumas colheres de açúcar 
é uma experiência familiar a todos. Sobre essa situação, 
é correto afi rmar:

A) Maiores quantidades de açúcar permitem adoçar o 
café mais rapidamente, pois a superfície de contato 
com a solução é menor.

B) A presença de açúcar previamente dissolvido no 
café favorece a dissolução de mais açúcar, com 
base no princípio “semelhante dissolve semelhante”.

C) O uso de açúcar de granulação grossa retarda a 
dissolução, pois os grãos maiores são mais robustos 
e menos quebradiços.

D) A agitação com colher acelera sensivelmente a 
velocidade de dissolução, pois a maior movimentação 
das partículas produz um aumento de temperatura.

E) A temperatura elevada do café favorece a rápida 
dissolução do açúcar, pois as partículas movem-
se  com  maior  velocidade  e  todos  os  processos 
moleculares  fi cam  acelerados,  inclusive  o  de 
dissolução.

9) A sociedade moderna emprega enormes quantidades 
de combustíveis como fonte de energia, o que tem dado 
origem a diversos problemas ambientais, entre eles a 
chuva ácida. Além disso, o aumento da concentração 
de  dióxido  de  carbono  na  atmosfera  é  motivo  de 
preocupação, pois esse gás tem sido reiteradamente 
apontado como um dos responsáveis pelo aquecimento 
global.

Em relação a esse tema, é correto afi rmar que

A) o hidrogênio é um combustível fóssil encontrado 
junto com o petróleo e o gás natural, e seu uso 
acarreta aumento do teor de dióxido de carbono 
atmosférico.

B) a  queima  de  carvão,  mineral  ou  vegetal,  está 
associada a emissões de dióxido de carbono, mas 
somente o carvão mineral pode conter altos teores 
de enxofre e contribuir para a chuva ácida.

C) o metanol produzido a partir da nafta é um álcool, 
e sua queima não implica aumento de dióxido de 
carbono na atmosfera.

D) o etanol derivado da cana-de-açúcar é um biocom-
bustível, e por esse motivo sua queima não causa 
emissões de dióxido de carbono.

E) o gás natural, também conhecido como gás de 
cozinha,  é  um  combustível  fóssil  e,  apesar  de 
não  ser  poluente,  sua  queima  emite  dióxido  de 
carbono.

________________________________________________

10) O cloreto de sódio é bastante solúvel em água à tem-
peratura ambiente. Em relação a soluções aquosas de 
cloreto de sódio, é correto afi rmar que

A) quando uma solução saturada de NaCl é aquecida à 
ebulição, os íons cloreto escapam para a atmosfera 
na forma de Cl

2
 (gás cloro).

B) a adição de ácido sulfúrico a uma solução saturada 
de NaCl aumenta a solubilidade do sal, pois o NaCl 
é um sal de características ácidas.

C) a temperatura de congelamento de uma solução de 
NaCl é superior à da água pura, mas a temperatura 
de ebulição é inferior.

D) o pH de uma solução saturada de NaCl é sensivel-
mente ácido, pois os íons cloreto do sal são idênticos 
aos existentes em soluções de ácido clorídrico.

E) a adição de ácido clorídrico a uma solução de NaCl 
diminui a solubilidade do sal, devido aos íons cloreto 
oriundos do HCl.
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GEOGRAFIA

11) A antiguidade geológica do território brasileiro, asso-

ciada aos diferentes tipos de rochas e terrenos que se 

formaram ao longo de mais de dois bilhões de anos, 

possibilita ao país uma atividade econômica importante 

na exploração de produtos minerais.

Atualmente,  a  exploração  de  ________________

ocorre  _____________,  e  a  de  ______________ 

ocorre  _____________.

A) carvão mineral – no Amazonas

 manganês – no Piauí

B) bauxita – na Bahia

 potássio – em Sergipe

C) ferro – no Pará

 bauxita – no Maranhão

D) ferro – no Maranhão

 bauxita – em Tocantins

E) potássio – em Sergipe

 níquel – no Ceará

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 12 com base nas 
informações e afi rmativas a seguir, sobre o sistema 
de transportes no Brasil.

O sistema de transportes é um elemento fundamental 

para as economias mundiais. Os custos de deslocamen-

to incidem sobre os custos das matérias-primas e dos 

produtos fi nais nos mercados.

Sobre o sistema de transporte brasileiro, afi rma-se:

I. O desenho do sistema de transportes refl ete as 

desigualdades regionais entre a Região Norte e a 

Região Sudeste.

II. As rodovias dominam a matriz da rede de trans-

portes, elevando os custos de deslocamento da 

produção nacional.

III. O sistema ferroviário apresenta uma malha conser-

vada, com deslocamentos dos trens em velocidade 

considerada ideal.

IV. A implantação de hidrovias, como o sistema hidro-

viário Tietê-Paraná, é uma das alternativas para 

diminuir o impacto do valor do transporte no preço 

fi nal de matérias-primas.

12) Estão corretas apenas as afi rmativas

A) I e II.

B) I e III.

C) III e IV.

D) I, II e IV.

E) II, III e IV.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 13 com base 
nas informações e afi rmativas a seguir.

Nas economias modernas, o mundo rural é ampla-

mente conectado ao mundo urbano. Critérios para 

distinguir o urbano do rural precisam ser defi nidos, 

nos diferentes países, por normatizações e legisla-

ções específi cas.

Contemplando essa complexidade, afi rma-se:

I. No Brasil, são consideradas áreas urbanas as 

sedes dos municípios ou distritos municipais, 

independentemente do número de habitantes.

II. Em 2010, pela primeira vez na história, o número 

de pessoas vivendo em áreas rurais foi igual ao 

número de pessoas que vivem em áreas urbanas 

no Planeta.

III. O crescimento e o processo de ocupação e or-

ganização das cidades é resultado do fenômeno 

conhecido por êxodo rural, ou seja, da migração 

urbano-rural.

IV. Muitos países desenvolvidos adotam critérios 

funcionais para separar o urbano do rural, só 

defi nindo como cidades as áreas que possuem 

infraestrutura e equipamentos coletivos – esco-

las, postos de saúde, agências bancárias, etc.

13) Estão corretas apenas as afi rmativas

A) I e II.

B) I e IV.

C) II e III.

D) III e IV.

E) II, III e IV.

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 14 com base 
nos   seus   conhecimentos   sobre   agricultura 
familiar no Brasil e nos dados do gráfi co a seguir.
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14) Sobre a agricultura familiar no Brasil, é INCORRETO 
afi rmar:

A) As unidades de agricultura familiar participam 

das cadeias agroindustriais, contribuindo para o 

processo produtivo nacional.

B) Apesar de produzir em áreas menores, a agri-

cultura familiar é responsável pelo fornecimento 

de boa parte dos alimentos que estão na mesa 

dos brasileiros.

C) Os cultivos mais signifi cativos da agricultura 

familiar são também os que se destacam nas 

exportações primárias do Brasil.

D) A agricultura familiar apresenta, em relação aos 

dois produtos mais cultivados no país, um quadro 

característico de consumo cultural.

E) A produção de soja, que exige lavouras altamente 

mecanizadas, não se destaca em produtividade 

na agricultura familiar.

_____________________________________________

15) Não é simples estabelecer critérios para aferir as 

condições de vida de uma população, mas é sempre 

verdade que quem não tem o que comer está em 

situação  de  carência  extrema.  A  Organização  das 

Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 

calculou a existência de 923 milhões de pessoas com 

fome no mundo em 2007.

Um fator agravante para esse fato é/são

A) a desigualdade de acesso (de poder de compra) 

aos alimentos, cada vez mais caros, que exclui 

parcelas de população já comprometidas com a 

falta de uma nutrição adequada.

B) o índice de crescimento vegetativo mundial, 

que tem sido superior ao índice de produção 

de alimentos no Planeta, reafi rmando a Teoria 

Malthusiana.

C) as beligerâncias civis, regionais e internacionais, 

que assolam as populações famintas que vivem 

em países ricos.

D) as novas tecnologias utilizadas na produção 

alimentar, que originam alimentação defi citária 

e crise nutricional.

E) as empresas que dominam o comércio de grãos 

no mercado internacional e tendem a garantir 

apenas em seus países de origem um consumo 

ideal de calorias/homem/dia, do tipo fast-food.

16) Considerando as características hidrofi togeográfi cas 

do Brasil, é correto afi rmar que o domínio

A) da Mata Atlântica é caracterizado pela ocorrência 

de rios intermitentes sazonais e por uma vege-

tação menos densa, com predomínio de plantas 

de grande porte que recebem infl uências dos 

ventos úmidos.

B) da Caatinga é caracterizado pela ocorrência 

de rios intermitentes sazonais devido ao baixo 

índice de chuvas, e apresenta uma vegetação 

composta por arbustos com galhos retorcidos e 

raízes profundas, assim como cactos e bromélias.

C) da Floresta Equatorial ocupa o Planalto Meri-

dional Brasileiro e é caracterizado por rios que 

deságuam diretamente no Oceano Atlântico, 

situando-se sua foz na Faixa Tropical.

D) do Cerrado ocupa áreas do Planalto Central Bra-

sileiro e parte da área de várzea da Amazônia, 

apresentando uma rede pluvial que forma a bacia 

hidrográfi ca do Rio Paraná.

E) da Mata de Araucária, o mais preservado do 

país, possui uma vegetação formada predomi-

nantemente pelo chamado pinheiro-do-paraná, 

sofre infl uência do clima subtropical e da elevada 

altitude e apresenta rios que congelam por longos 

períodos no inverno.

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 17 com base 
no gráfi co que trata do índice da pobreza humana 
(IPH) de alguns países ricos.
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17) Considerando a situação econômica mundial após a 

crise de 2008, é PROVÁVEL que os países assina-

lados por 1 e 2 sejam, respectivamente,

A) Japão e Finlândia.

B) Itália e Suécia.

C) Suíça e Noruega.

D) Holanda e França.

E) Dinamarca e Alemanha.

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 18 com base 

no desenho e nas afi rmativas, que tratam da rela-

ção entre forma de relevo e aspectos climáticos 

regionais.

I. Na encosta de barlavento, indicada no desenho 

pela letra A, o ar se eleva, condensa e tende a 

precipitar-se em forma de chuva.

II. As letras A e B representam, respectivamente, o 

movimento das massas de ar Polares, secas e 

frias, e as massas de ar Tropicais Continentais, 

úmidas e quentes, que ocorrem no Sul do Brasil, 

sendo responsáveis pelas chuvas convectivas.

III. Na encosta de sotavento, assinalada pela letra 

B, o ar seco desce, favorecendo a existência de 

áreas com baixa pluviosidade.

IV. A letra A representa as áreas de sotavento, onde 

o ar se movimenta na direção das elevações, 

favorecendo a existência de chuvas orográfi cas.

18) Estão corretas apenas as afi rmativas

A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) II e IV.

E) III e IV.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 19 com base 
no desenho, que se refere a um tipo de Projeção 
Cartográfi ca da Terra.

19) A Projeção Cartográfi ca da Terra representada no 

desenho é do tipo

A) Azimutal.

B) Cilíndrica Conforme.

C) Cônica.

D) Mercator.

E) Peters.

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 20 com base 
nas afi rmativas sobre a relação entre a utilização 
dos recursos naturais e a chamada sociedade de 
consumo.

I. Embora o modelo econômico adotado pela gran-

de maioria dos países industrializados produza 

bens de consumo sem a preocupação de atender 

as necessidades dos seus habitantes, as empre-

sas transnacionais utilizam os recursos naturais 

de forma sustentável.

II. A   industrialização   acelerou   o   emprego   de 

matérias-primas retiradas de oceanos, fl orestas 

e até mesmo de áreas semidesérticas, muitas 

vezes sem preocupação com a sustentabilidade.

III. Fazemos parte de uma sociedade solidária, que 

valoriza os diferentes tipos de produção porque 

procura ser democrática no acesso aos bens 

de consumo, estendendo-os a todos que fazem 

parte dela.

IV. A utilização racional e sustentável dos recursos 

naturais tornou-se fundamental para a manu-

tenção da cadeia alimentar, já que favorece a 

sobrevivência das espécies que vivem na Terra.

20) Estão corretas apenas as afi rmativas

A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) II e IV.

E) III e IV.

A B
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HISTÓRIA

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 21, con-
sidere as afi rmações abaixo, sobre o período 
Imperial da Roma Antiga.

I. Dentre as principais reformas empreendidas 
por Otávio Augusto na implantação da ordem 
imperial, encontra-se a extinção das instituições 
republicanas, o que possibilitou o surgimento de 
um sistema teocrático no Ocidente.

II. A partir do século I, com o desaparecimento do 
Senado, as antigas províncias senatoriais pas-
saram a ser administradas diretamente pelos 
imperadores, que costumavam aquartelar tropas 
nas zonas fronteiriças.

III. O exercício do poder na Roma Imperial, apesar 
de apresentar caráter pessoal, permaneceu 
sustentado por um sistema de leis civis, sendo 
que os imperadores manifestavam sua vontade 
através de éditos, sentenças e decretos.

IV. A principal atividade econômica da Era Imperial 
seguiu sendo a agricultura baseada na mão de 
obra escrava, embora os pequenos proprietários 
nunca tenham desaparecido do mundo romano.

21) A análise das afi rmativas permite concluir que estão 
corretas apenas

A) I e II.

B) II e III.

C) III e IV.

D) I, II e IV.

E) I, III e IV.
_____________________________________________

22) Ao longo da chamada Alta Idade Média, na Europa 
Ocidental, o feudo torna-se progressivamente a uni-
dade básica da vida social. Entre as características 
essenciais da ordem feudal, NÃO se pode apontar

A) a existência de terras comunais utilizadas por 
servos e senhores.

B) a constituição do burgo como zona fortifi cada do 
castelo senhorial.

C) a independência da propriedade da terra em 
relação aos laços políticos.

D) a posse camponesa da terra, voltada à produção 
para subsistência.

E) o caráter moral e religioso dos vínculos entre 
senhores e servos.

23) As doutrinas e práticas mercantilistas apresentaram 
características  diferentes  nos  diversos  Estados 
europeus na Idade Moderna. Uma dessas práticas  
foi a eliminação das restrições à saída de metais 
preciosos do país, visando à obtenção de saldo 
favorável na balança comercial, além de garantir ex-
clusividade de transporte para sua própria marinha. 
Ao fi nal do século XVIII, essa forma de mercantilismo 
era fundamentalmente industrial e agrícola. Trata-se 
da prática mercantilista

A) portuguesa.

B) espanhola.

C) alemã.

D) italiana.

E) inglesa.
_____________________________________________

24) A partir dos anos 1860/70, o sistema capitalista in-
ternacional passou por um processo de profundas 
transformações, que seriam condicionantes funda-
mentais das duas grandes guerras do século XX. No 
plano econômico, esse processo caracteriza-se pela 
emergência do capitalismo _________; nas relações 
internacionais,  tem-se  como  fenômeno  central  o 
_________, ideologicamente justifi cado com doutri-
nas de caráter _________.

A) liberal  neocolonialismo         religioso

B) liberal  imperialismo         cientifi cista

C) monopolista idealismo         metafísico

D) monopolista imperialismo         cientifi cista

E) liberal  neocolonialismo         metafísico
_____________________________________________

25) Em 1954, na Guatemala, ocorreu a deposição do 
presidente Jacobo Arbenz por meio de uma inter-
venção militar coordenada pela Agência Central 
de Inteligência dos Estados Unidos. O governo de 
Arbenz havia promulgado, em 1952, um projeto de 
reforma agrária que expropriava milhares de hecta-
res de terra pertencentes à United Fruits Co., a mais 
importante empresa norte-americana da região. Essa 
ação da política externa dos Estados Unidos, que 
teve enorme repercussão em todo o continente, foi 
ideologicamente justifi cada por doutrinas de caráter

A) antifascista.

B) progressista.

C) multiculturalista.

D) anticomunista.

E) anticolonialista.
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26) No século XVIII, ocorrem restrições e proibições, por parte da Coroa Portuguesa, às atividades econômicas no 
Brasil colonial. Essas restrições e proibições referem-se

A) ao Alvará de 1785, de D. Maria I, que proibia a instalação de manufaturas no Brasil.

B) à produção de aguardente e tabaco na Colônia, dirigida pelos senhores de escravos e clérigos.

C) à vinda de agricultores estrangeiros para a Colônia, notadamente espanhóis e holandeses.

D) à abertura dos portos às Nações Amigas, com a proibição da introdução de tarifas aduaneiras sobre os 
vinhos brasileiros.

E) ao Ato de Revogação da Navegação e Comércio entre os leais vassalos da Coroa Portuguesa.
______________________________________________________________________________________________

27) A escravidão foi um dos grandes empecilhos para o desenvolvimento dos direitos civis no Brasil, pois negava a 
condição de humanidade para as pessoas consideradas escravas. Em 1888, fi nalmente, a escravidão foi abolida 
no país.

É correto afi rmar que a abolição da escravidão está associada

A) à oposição da Inglaterra às leis de miscigenação no Brasil.

B) à extinção do latifúndio no país.

C) ao apogeu da economia do ouro em Minas Gerais.

D) à proibição do tráfi co negreiro, com a Lei Eusébio de Queirós.

E) à abundância de mão-de-obra assalariada no Brasil.
______________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 28, analise as informações a seguir, preenchendo os parênteses 
com V (verdadeiro) ou F (falso).

Proclamada em 1889, a República brasileira, de acordo com os seus propagandistas, deveria representar a 
instauração do governo do país pelo povo, sem a interferência dos privilégios monárquicos. No entanto, apesar 
das expectativas levantadas entre os que tinham sido excluídos pelo sistema eleitoral do Império, pouca coisa 
mudou com o novo regime. Legalmente, a Constituição republicana de 1891 eliminou apenas o voto censitário. 
Isso signifi ca que

(   ) as eleições seriam realizadas após o recenseamento da população do país.

(   ) para ser eleitor não era mais necessário ter uma determinada renda anual.

(   ) o voto tornou-se extensivo aos mendigos e aos soldados.

(   ) os membros de ordens religiosas poderiam votar.

(   ) os analfabetos e os maiores de 16 anos poderiam votar.

28) O correto preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

A) F – V – V – F – V

B) F – V – F – F – F

C) V – V – F – V – F

D) V – F – V – V – V

E) V – F – F – F – F
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 29, con-
sidere as possíveis características do Governo 
Provisório e Constitucional (1930-1937).

I. Centralização do poder e crescimento do setor 
industrial.

II. Elaboração da Constituição de 1934 (na qual 
são incorporados o voto feminino e os direitos 
trabalhistas).

III. Identifi cação com o socialismo e com a coletivi-
zação da produção agrícola.

IV. Fortalecimento do federalismo, cabendo às po-
lícias militares estaduais conter os extremismos 
dos grupos de direita.

29) Estão corretas apenas as afi rmativas

A) I e II.

B) I e III.

C) III e IV.

D) I, II e IV.

E) II, III e IV.
_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 30, con-
sidere as informações e exemplos a seguir.

O governo do presidente João Goulart (1961-1964) 
tentou implementar um programa de reformas, co-
nhecido como “Reformas de Base”. Como exemplos 
dessas reformas, citam-se:

1. A reforma tributária, que estimularia o aumento 
dos impostos e dos anos de contribuição das 
classes trabalhadoras, visando a superar a crise 
fi nanceira e especulativa.

2. A reforma agrária, que pretendia estender a le-
gislação trabalhista ao campo e implementar o 
Estatuto do trabalhador rural.

3. A reforma urbana, que previa o incentivo à indús-
tria privada da construção civil, monopolizada por 
algumas grandes empresas, ligadas ao capital 
estrangeiro.

4. A reforma bancária, que visava à nacionalização 
e à democratização do crédito.

30) Estão corretos apenas os exemplos

A) 1 e 2.

B) 1 e 3.

C) 2 e 4.

D) 1, 3 e 4.

E) 2, 3 e 4.
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LITERATURA BRASILEIRA

“Todos sabemos, clara ou brumosamente, que nas-

cemos sós, vivemos sós e morremos sós”. A frase, 

escrita nos diários do escritor português Miguel Torga, 

traz, de forma pessimista, a dor e a sensação de 

vazio que muitas vezes ganham lugar na nossa vida. 

A literatura, evidentemente, refl ete e é refl exo deste 

sentimento, apresentando exemplos variados de per-

sonagens – esses seres de papel – que se encontram 

solitários e, frequentemente, tristes e melancólicos. 

A solidão é o tema central das questões que você 

deverá resolver.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 31, leia 
o excerto da obra A Noite, de Erico Verissimo, e 
as afi rmativas.

“E de novo se perdeu num território crepuscular, 
povoado de vozes e vultos vagos, iluminado de 
quando em quando por súbitos e inexplicáveis clarões 
– e nesse mundo ele andou perdido, o pensamento 
vazio, consciente apenas do fato de que caminhava, 
embora as pernas parecessem não pertencer-lhe. 
Vozes soavam perto de seus ouvidos, feriam-lhe os 
tímpanos, mas não lhe diziam nada. No mais, era 
aquela dor branca na boca do estômago, e a solidão, 
o abandono, o ruído regular e implacável daquelas 
passadas que o perseguiam. Levou algum tempo para 
perceber que eram seus próprios passos soando nas 
lajes duma calçada solitária”.

Com base no texto, afi rma-se:

I. Técnica geralmente mais recorrente na poesia, 
a aliteração – repetição de fonemas idênticos 
ou semelhantes – é perceptível nesse trecho da 
narrativa.

II. Embora em meio a pessoas que conversam e 
interagem  com  o  personagem,  ele  sente-se 
extremamente solitário.

III. Ao construir um espaço sombrio e opressivo, 
que intensifi ca ainda mais a condição solitária 
do personagem, o narrador cria uma atmosfera 
onírica, quase de alucinação.

IV. O caráter de introspecção, de esvaziamento de 
sentido, com viés urbano, é uma marca que Erico 
Verissimo sempre carrega em suas obras, em 
especial em “O continente”, de O tempo e o vento.
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31) As afi rmativas corretas são, apenas,

A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) III e IV.

E) I, II e III.
_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 32, leia 
o excerto a seguir.

“Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhe-
cido por Major Quaresma, bateu em casa às quatro 
e quinze da tarde. Havia mais de vinte anos que 
isso acontecia (...). Vivendo em casa própria e tendo 
outros rendimentos além do seu ordenado, o Major 
Quaresma podia levar um trem de vida superior aos 
seus recursos burocráticos, gozando, por parte da 
vizinhança, da consideração e respeito de homem 
abastado. Não recebia ninguém, vivia num isolamento 
monacal, embora fosse cortês com os vizinhos que 
o julgavam esquisito e misantropo (...)”.

32) Esse trecho alude a um personagem solitário e vi-
sionário, um dos mais representativos da Literatura 
Brasileira.

 Quem é o autor que criou este personagem?

A) Monteiro Lobato.

B) Joaquim Manuel de Macedo.

C) Manuel Antônio de Almeida.

D) Machado de Assis.

E) Lima Barreto.
_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 33, leia 
os textos e as afi rmativas que seguem, preen-
chendo os parênteses com V para verdadeiro e 
F para falso.

TEXTO 1

Nas horas mortas da noite
Como é doce o meditar
Quando as estrelas cintilam
Nas ondas quietas do mar;
Quando a lua majestosa
Surgindo linda e formosa,
Como donzela vaidosa
Nas águas se vai mirar!

Nessas horas de silêncio
De tristezas e de amor,
Eu gosto de ouvir ao longe,
Cheio de mágoa e de dor,
O sino do campanário
Que fala tão solitário
Com esse som mortuário
Que nos enche de pavor.

Então – proscrito e sozinho –
Eu solto aos ecos da serra
Suspiros dessa saudade
Que no meu peito se encerra
Esses prantos de amargores
São prantos cheios de dores:
Saudades – Dos meus amores
Saudades – Da minha terra!

(“Saudades”, Casimiro de Abreu)

TEXTO 2

Às vezes no silêncio da noite
Eu fi co imaginando nós dois
Eu fi co ali sonhando acordado
Juntando o antes, o agora e o depois

Por que você me deixa tão solto?
Por que você não cola em mim?
Tô me sentindo muito sozinho (...)

Por que você me esquece e some?
E se eu me interessar por alguém?
E se ela, de repente, me ganha?(...)

(“Sozinho”, música de Peninha, interpretada por Caetano Veloso)

Considerando os textos 1 e 2 e o contexto do Ro-
mantismo, afi rma-se:

(   ) Nos dois textos, é a partir do silêncio noturno 
que surge o sentimento de solidão. No poema 
de Casimiro de Abreu, essa solidão do eu lírico 
se potencializa com elementos da natureza que 
também trazem uma certa melancolia: a quietu-
de das ondas do mar, a lua que refl ete na água.

(   ) A noite tem função simbólica distinta nos dois 
textos: no primeiro ela provoca um leve meditar, 
sem sofrimento; no segundo traz dor e sensação 
de abandono.

(   ) O subjetivismo, o sentimento nostálgico e a 
tristeza são alguns dos traços da poesia do 
romântico Casimiro de Abreu, evidenciados em 
“Saudades”.
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(   ) O autor de “Saudades”, assim como o poeta 
Gonçalves Dias, pertence à segunda geração 
romântica, conhecida como a do ‘Mal do Século’.

(   ) Em seu célebre prefácio à obra Cromwell, o es-
critor romântico francês Victor Hugo desdenhava 
da necessidade de rigidez nas estruturas de 
composição no Romantismo, postulando uma 
espontaneidade de criação. Esse pensamento 
pode ser comprovado com o texto 1, que apre-
senta um poema com versos livres e brancos.

33) A sequência correta de preenchimento dos parênte-
ses, de cima para baixo, é:

A) F – V – F – V – V

B) V – F – V – F – V

C) V – F – V – F – F

D) V – F – V – V – F

E) F – V – F – V – F
_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 34, leia o 
poema “Só”, de Olavo Bilac.

Este, que um deus cruel arremessou à vida,
Marcando-o com o sinal da sua maldição,
– Este desabrochou como a erva má, nascida
Apenas para aos pés ser calcada no chão.

De motejo em motejo arrasta a alma ferida...
Sem constância no amor, dentro do coração
Sente, crespa, crescer a selva retorcida
Dos pensamentos maus, fi lhos da solidão.

Longos dias sem sol! noites de eterno luto!
Alma cega, perdida à toa no caminho!
Roto casco de nau, desprezado no mar!

E, árvore, acabará sem nunca dar um fruto;
E, homem, há de morrer como viveu: sozinho!
Sem ar! sem luz! sem Deus! sem fé! sem pão! sem lar!

34) Todas as afi rmativas estão corretamente associadas 
ao poema e seu contexto, EXCETO:

A) Olavo Bilac, poeta pertencente à escola parna-
siana, é também autor de Via-Láctea.

B) Este ser cantado no poema é um fracassado em 
todas as suas escolhas, seja no amor, seja na 
profi ssão, como homem do mar.

C) A solidão do homem cantado no poema é cau-
sadora de uma certa perturbação psicológica.

D) Em tempos distintos, há comparações entre o 
homem cantado no poema e a natureza: o recém-
nascido como erva daninha e o adulto maduro 
como árvore infrutífera.

E) “Não tive fi lhos, não transmiti a nenhuma criatura 
o legado da nossa miséria”. Essa sentença, que 
encerra Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
de Machado de Assis, poderia ser aplicada ao 
homem cantado no poema.

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 35, leia 
os textos e as afi rmativas a seguir.

TEXTO 1

Às onze da noite em ponto – o senhor Mello teve 
o cuidado de olhar o relógio naquele preciso instante 
– soou a campainha, e era, como imaginara, o Anjo 
da Morte.

– Estou pronto – disse, sorridente, o senhor Mello. 
– Outros não estariam prontos, mas eu estou. Não 
é uma surpresa, encontrar alguém que se considera 
pronto?

O Anjo da Morte não respondeu (...).
– A vizinha aí da frente não estava pronta – con-

tinuou o senhor Mello. – Eu não vi, mas me contaram 
que (...) no momento decisivo ela teve uma conduta 
deplorável, chorando, gritando que não era justo, que 
ainda tinha fi lhos para criar. Comigo será diferente. 
Mesmo porque não posso me queixar. Tive uma bela 
vida: infância feliz, amigos, namoradas, casei com a 
mulher que amava, realizei-me profi ssionalmente, 
ganhei algum dinheiro. Agora estou viúvo, sozinho, 
cansado: estou pronto (...).

(Excerto do conto “Pontualidade”, de Moacyr Scliar)

TEXTO 2

Esse tropel de cascos na noite profunda
Me enche de espanto, amigo...
Pois agora não existem mais carros de tração animal.
É com certeza a morte no seu carro fantasma
Que anda a visitar seus doentes pela cidade...
Será ela? Virá acaso bater à nossa porta? (...)
A morte é a coisa mais antiga do mundo
E sempre chega pontualmente na hora incerta...
Que importa, afi nal?
É agora a única surpresa que nos resta!

(“Virá bater à nossa porta?”, Mário Quintana)



PUCRS               Concurso Vestibular
www.pucrs.br             Verão 2012

 12

Com base nos textos e em seus contextos, afi rma-se:

I. No texto 1, o senhor Mello condiciona a aceitação 
da morte ao fato de ter tido uma vida solitária.

II. Tanto para o narrador do texto 1, quanto para o 
eu lírico do texto 2, a vida presente (textualmente 
marcada com o advérbio “agora”) reduziu-se a 
uma existência desinteressante.

III. Os dois textos trazem os sons como indícios da 
presença de uma morte próxima: a campainha 
que toca, no primeiro; a movimentação das patas 
dos animais na rua, no segundo.

IV. Moacyr Scliar e Mario Quintana são dois dos 
mais importantes escritores gaúchos. O primeiro 
escreveu,  entre  outras  obras,  O  exército  de 

um  homem  só,  A  ferro  e  fogo  e  Os  tambores 

silenciosos. Já Quintana é autor de obras como 
Rua dos cataventos e Sapato fl orido.

35) As afi rmativas corretas são, apenas,

A) I e II.

B) I e IV.

C) II e III.

D) III e IV.

E) II, III e IV.
_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 36 com base 
nos fragmentos a seguir, de Carlos Drummond 
de Andrade, e nas afi rmativas.

Ausência

Por muito tempo achei que a ausência é falta.
E lastimava, ignorante, a falta.
Hoje não a lastimo.
Não há falta na ausência. A ausência é um estar em 
mim.
E sinto-a, branca, tão pegada, aconchegada nos 
meus braços,
que rio e danço e invento exclamações alegres,
porque a ausência, essa ausência assimilada,
ninguém a rouba mais de mim!

Poema de Sete Faces

Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.

(...)

O bonde passa cheio de pernas:

pernas brancas pretas amarelas.

Para que tanta perna, meu Deus,

pergunta meu coração.

Porém meus olhos

não perguntam nada.

O homem atrás do bigode

é sério, simples e forte.

Quase não conversa.

Tem poucos, raros amigos

o homem atrás dos óculos e do -bigode,

Meu Deus, por que me abandonaste

se sabias que eu não era Deus

se sabias que eu era fraco.

Mundo mundo vasto mundo,

se eu me chamasse Raimundo

seria uma rima, não seria uma solução.

Mundo mundo vasto mundo,

mais vasto é meu coração.

Eu não devia te dizer

mas essa lua

mas esse conhaque

botam a gente comovido como o diabo.

Com base nos textos, afi rma-se:

I. “Ausência” apresenta uma possibilidade de en-
tendimento da solidão como algo positivo, que 
fortalece o indivíduo por meio do retorno à sua 
interioridade.

II. “Poema de Sete Faces” descreve uma jornada 
que tem início no nascimento e é marcada pelo 
abandono na passagem por um “vasto mundo”.

III. Em “Ausência”, ao rememorar o seu passado, o 
eu lírico percebe ter sempre desejado a ausência 
como momento de felicidade e satisfação.

36) A(s) afi rmativa(s) correta(s) é/são

A) apenas I.

B) apenas III.

C) apenas I e II.

D) apenas II e III.

E) I, II e III.
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INSTRUÇÃO: Responder à questão 37 com base 
no poema a seguir, de Manuel Bandeira, e nas 
afi rmativas.

“Na Solidão das Noites Úmidas”

Como tenho pensado em ti na solidão das noites 
úmidas,
De névoa úmida,
Na areia úmida!
Eu te sabia assim também, assim olhando a mesma 
cousa
No ermo da noite que repousa.
E era como se a vida,

Mansa, pousasse as mãos sobre a minha ferida...

Mas, ah! Como eu sentia
A falta de teu ser de volúpia e tristeza!
O mar... Onde se via o movimento da água,
Era como se a água estremecesse em mil sorrisos.
Como uma carne de mulher sob a carícia.
O luar era um afago tão suave
– Tão imaterial
E ao mesmo tempo tão voluptuoso e tão grave!
O luar era a minha inefável carícia:
A água em teu corpo a estremecer-se com delícia.

(...)

Oh, viver contigo!
Viver contigo todos os instantes...
Vivermos juntos, como seria a verdadeira vida,
Harmoniosa e pura,
Sem lastimar a fuga irreparável dos anos,
Dos anos lentos e monótonos que passam,
Esperando sempre que maior ventura
Viesse um dia no beijo infi nito da mesma morte...

Com base no poema, afi rma-se:

I. Por intermédio de lírica sensualidade, o poema 

recorre à metáfora do mar para descrever os 

múltiplos sorrisos e a suavidade da carne da 

mulher sob as carícias.

II. O luar confi gura-se como elemento da natureza 

para  exemplifi car  a  proximidade  entre  os 

amantes.

III. Ao fi nal do poema, o eu lírico rejeita a ideia de um 

amor compartilhado, tendo em vista a monotonia 

dos lentos anos.

37) A(s) afi rmativa(s) correta(s) é/são

A) apenas I.

B) apenas III.

C) apenas I e II.

D) apenas II e III.

E) I, II e III.
_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 38 com base 
no excerto a seguir, de Grande Sertão: Veredas, 
de Guimarães Rosa, preenchendo os parênteses 
com V (verdadeiro) ou F (falso).

Um dia, sem dizer o que a quem, montei a cavalo 
e saí, a vão, escapado. Arte que eu caçava outra 
gente, diferente. E marchei duas léguas. O mundo 
estava vazio. Boi e boi. Boi e boi e campo. Eu tocava 
seguindo por trilhos de vacas. Atravessei um ribeirão 
verde, com os umbuzeiros e ingazeiros debruçados 
– e ali era vau de gado. “Quanto mais ando, queren-
do pessoas, parece que entro mais no sozinho do 
vago...” – foi o que pensei, na ocasião. De pensar 
assim me desvalendo. Eu tinha culpa de tudo, na 
minha vida, e não sabia como não ter. Apertou em 
mim aquela tristeza, da pior de todas, que é a sem 
razão de-motivo; que, quando notei que estava com 
dorde-cabeça, e achei que por certo a tristeza vinha 
era daquilo, isso até me serviu de bom consolo. E eu 
nem sabia mais o montante que queria, nem aonde 
eu extenso ia. O tanto assim, que até um corguinho 
que defrontei – um riachim à-toa de branquinho – 
olhou para mim e me disse: – Não... – e eu tive que 
obedecer a ele.

(...) Mas o demônio não existe real. Deus é que deixa 
se afi nar à vontade o instrumento, até que chegue a 
hora de se dançar. Travessia, Deus no meio. Quando 
foi que eu tive minha culpa? Aqui é Minas; lá já é a 
Bahia? Estive nessas vilas, velhas, altas cidades... 
Sertão é o sozinho.
Compadre meu Quelemém diz: que eu sou muito 
do sertão? Sertão: é dentro da gente. O senhor me 
acusa? Defi ni o alvará do Hermógenes, referi minha 
má cedência. Mas minha padroeira é a Virgem, por 
orvalho.

Nesse excerto,

(   ) o  sertão  é  apresentado  como  sinônimo  de 
solidão, devido à vastidão de um mundo onde 
se marcham léguas à procura de alguém.
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(   ) perante as travessias e as larguezas do chapa-
dão, o sertão está localizado na interioridade e 
na subjetividade humanas.

(   ) o  autor  demonstra  a  força  inovadora  de  uma 
transfi guração estilística que busca potencializar 
o léxico próprio e o falar sertanejo.

(   ) não  existem  temáticas  místicas  e  religiosas 
associadas às manifestações da natureza do 
sertão.

38) A sequência correta de preenchimento dos parênte-
ses, de cima para baixo, é:

A) V – F – F – F

B) F – F – V – V

C) V – V – F – V

D) V – V – V – F

E) F – F – V – F
_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 39 com base 
no excerto do romance Angústia, de Graciliano 
Ramos, preenchendo os parênteses com V (ver-
dadeiro) ou F (falso).

Há criaturas que não suporto. Os vagabundos, 
por exemplo. Parece-me que eles cresceram muito, 
e, aproximando-se de mim, não vão gemer peditórios: 
vão gritar, exigir, tomar-me qualquer coisa.

Certos lugares que me davam prazer tornaram-
-se odiosos. Passo diante de uma livraria, olho com 
desgosto as vitrinas, tenho a impressão de que se 
acham ali pessoas, exibindo títulos e preços nos ros-
tos, vendendo-se. É uma espécie de prostituição. (...)

Vivo agitado, cheio de terrores, uma tremura nas 
mãos, que emagrecem. As mãos já não são minhas: 
são mãos de velho, fracas e inúteis. (...) Se pudesse, 
abandonaria tudo e recomeçaria as minhas viagens. 
Esta vida monótona, agarrada à banca das nove 
horas ao meio-dia e das duas às cinco, é estúpida. 
Vida de sururu. Estúpida. (...) Penso no meu cadáver, 
magríssimo, com os dentes arreganhados, os olhos 
como duas jabuticabas sem casca, os dedos pretos 
do cigarro cruzados no peito fundo.

Os conhecidos dirão que eu era um bom tipo e 
conduzirão para o cemitério, num caixão barato, a 
minha carcaça meio bichada. Enquanto pegarem e 
soltarem as alças, revezando-se no mister piedoso e 
cacete de carregar defunto pobre, procurarão saber 
quem será o meu substituto na Diretoria da Fazenda.

Considerando o excerto e seu contexto, afi rma-se:

(   ) O narrador pode ser caracterizado como um 
sujeito revoltado e solitário, que não suporta o 
meio social no qual está inserido.

(   ) Ao se aproximar de uma livraria, a voz narrativa 
propõe uma analogia, comparando a venda de 
livros à prostituição.

(   ) O narrador imagina-se como morto no contexto 
de seu próprio e deplorável funeral, no qual o 
único interesse será a nomeação de alguém 
para substituí-lo na repartição pública.

(   ) Diferentemente de Angústia, o romance São 

Bernardo, também de Graciliano Ramos, cen-
traliza-se na felicidade do narrador, que faz um 
balanço da sua vida sob o prisma do otimismo 
e da redenção.

39) A sequência correta de preenchimento dos parênte-
ses, de cima para baixo, é:

A) V – V – F – F

B) F – F – V – V

C) V – V – F – V

D) F – V – V – V

E) F – F – V – F
_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 40 com base 
no excerto do conto “Viagem a Petrópolis”, de 
Clarice Lispector, e na letra da música “Pivete”, 
de Chico Buarque de Hollanda.

“Viagem a Petrópolis”

Era uma velha sequinha que, doce e obstinada, não 
parecia compreender que estava só no mundo. Os 
olhos lacrimejavam sempre, as mãos repousavam 
sobre o vestido preto e opaco, velho documento de 
sua vida. No tecido já endurecido encontravam-se 
pequenas crostas de pão coladas pela baba que lhe 
ressurgia agora em lembrança do berço. Lá estava 
uma nódoa amarelada, de um ovo que comera há 
duas  semanas.  E  as  marcas  dos  lugares  onde 
dormia. (...)
O corpo era pequeno, escuro, embora ela tivesse 
sido alta e clara. Tivera pai, mãe, marido, dois fi lhos. 
Todos aos poucos tinham morrido. Só ela restara 
com os olhos sujos e expectantes quase cobertos por 
um tênue veludo branco. Quando lhe davam alguma 
esmola davam-lhe pouca, pois ela era pequena e 
realmente não precisava comer muito. Quando lhe 
davam cama para dormir davam-na estreita e dura 
porque Margarida fora aos poucos perdendo volume. 
Ela também não agradecia muito: sorria e balançava 
a cabeça.
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“Pivete”

No sinal fechado
Ele vende chiclete
Capricha na fl anela
E se chama Pelé
Pinta na janela
Batalha algum trocado
Aponta um canivete
E até
Dobra a Carioca, olerê
Desce a Frei Caneca, olará
Se manda pra Tijuca
Sobe o Borel
Meio se maloca
Agita numa boca
Descola uma mutuca
E um papel
Sonha aquela mina, olerê
Prancha, parafi na, olará
Dorme gente fi na
Acorda pinel

(...)

No sinal fechado
Ele transa chiclete
E se chama pivete
E pinta na janela
Capricha na fl anela
Descola uma bereta
Batalha na sarjeta
E tem as pernas tortas

40) Considerando os dois fragmentos, NÃO é correto 
afi rmar:

A) O conto de Clarice Lispector problematiza a fragi-
lidade humana diante de um completo abandono.

B) Os dois personagens assemelham-se na depen-
dência à “esmola” e ao “trocado” dos outros, mas 
diferem no comportamento: enquanto Margarida 
parece passiva, entregue à velhice, o pivete é 
irrequieto,  incansável  na  sua  batalha  pela 
sobrevivência.

C) Com o irremediável passar dos anos, Margarida 
sofre com outro aspecto terrível da solidão: o de-
saparecimento progressivo de todos os parentes.

D) A  letra  de  Chico  Buarque  de  Hollanda  asso-
cia  uma  infância  de  brincadeiras  com  a  dura  

realidade da sarjeta.

E) Os dois textos, apesar de tematizarem uma pro-
blemática urbana contemporânea, sugerem uma 

possível saída reparatória.
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MATEMÁTICA

Arquimedes, candidato a um dos cursos da Facul-

dade de Engenharia, visitou a PUCRS para colher 

informações. Uma das constatações que fez foi a 

de que existe grande proximidade entre Engenharia 

e Matemática.

41) Arquimedes ingressou no prédio 30 da PUCRS pen-
sando na palavra ENGENHARIA. Se as letras desta 
palavra forem colocadas em uma urna, a probabili-
dade de se retirar uma letra E será

A)   2

B) 
1

10

C)  
1

9

D)  
2

5

E)  
1

5

_____________________________________________

42) Na Faculdade de Engenharia Elétrica, Arquimedes 
perguntou  sobre  a  existência  de  um  instrumento 
para medir a intensidade de sons. A intensidade de 
um som é medida na unidade conhecida por decibel, 
usando-se o instrumento denominado Decibelímetro.

Se um som tem intensidade I (em watts por metro 

quadrado), seu valor correspondente, em decibéis, 

é obtido pela fórmula matemática 
 

=  
 

dB

0

I
I 10 log

I
, 

onde I
0
 = 10–12 W/m2 representa a intensidade sonora 

de  referência de  um  som  muito  fraco  percebido 

pelo  ouvido  humano.

Se  um  som  é  de  intensidade I = 10 W/m2, então 

o valor correspondente, em decibéis, desse som é

A)   90

B) 100

C) 110

D) 120

E) 130
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43) Numa aula de Álgebra Matricial dos cursos de Enge-

nharia, o professor pediu que os alunos resolvessem 

a seguinte questão:

Se 
 

=  
 

1 2
A

3 4
, então A2 é igual a

A) 
1 3

2 4

 
 
 

B) 
1 4

9 16

 
 
 

C) 
7 10

15 22

 
 
 

D) 
5 11

11 25

 
 
 

E) 
5 5

25 25

 
 
 

_____________________________________________

44) Em uma aula prática de Topografi a, os alunos apren-

diam a trabalhar com o teodolito, instrumento usado 

para medir ângulos. Com o auxílio desse instrumento, 

é possível medir a largura y de um rio. De um ponto 

A, o observador desloca-se 100 metros na direção 

do percurso do rio, e então visualiza uma árvore no 

ponto C, localizada na margem oposta sob um ângulo 

de 60o, conforme a fi gura abaixo. Nessas condições, 

conclui-se que a largura do rio, em metros, é

A) 
100 3

3

B) 
100 3

2

C) 100 3

D) 
50 3

3

E) 200

C

A
60º

100

y

45) Em uma aula de Geometria Analítica, o professor 
salientava a importância do estudo de triângulos em 
Engenharia, e propôs a seguinte questão:

O triângulo determinado pelos pontos A (0,0), B (5,4) e 
C (3,8) do plano cartesiano tem área igual a ______.

Feitos  os  cálculos,  os  alunos  concluíram  que  a 
resposta correta era:

A)   2

B)   4

C)   6

D) 14

E) 28

_____________________________________________

46) Os fenômenos gerados por movimentos oscilatórios 
são estudados nos cursos da Faculdade de Enge-
nharia. Sob certas condições, a função y = 10 cos(4t) 
descreve o movimento de uma mola, onde y (medido 
em cm) representa o deslocamento da massa a partir 
da posição de equilíbrio no instante t (em segundos). 
Assim, o período e a amplitude desse movimento 
valem, respectivamente,

A) 
π

2
s    –   10 cm

B) π2 s    –   20 cm

C) 
π

4
s    –   10 cm

D) 
π

4
s    –   20 cm

E) 
π

2
s    –   20 cm

_____________________________________________

47) Duas rodas dentadas, que estão engrenadas, têm 12 
e 60 dentes, respectivamente. Enquanto a maior dá 
8 voltas, a menor dará ______.

A)  
1

5
 de volta.

B)  
8

5
 de volta.

C)   5 voltas.

D) 40 voltas.

E) 96 voltas.
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48) Num circuito elétrico em série contendo um resistor 
R e um indutor L, a força eletromotriz E(t) é defi nida 

por 
≤ ≤

= 
>

110, 0 t 30
E(t)

0, t 30

O gráfi co que representa corretamente essa função é

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

E(t)

110

30 t

E(t)

110

30 t

E(t)

110

30 t

E(t)

110

30 t

E(t)

110

30 t

49) A quantidade de materiais para executar uma obra é 
essencial para prever o custo da construção. Quer-se 
construir um telhado cujas dimensões e formato são 
indicados na fi gura abaixo.

A quantidade de telhas de tamanho 15 cm por 20 cm 
necessárias para fazer esse telhado é

A) 104

B) 105

C) 5 . 103

D) 5 . 104

E) 25 . 104

_____________________________________________

50) Para uma engrenagem mecânica, deseja-se fazer 
uma peça de formato hexagonal regular. A distância 
entre os lados paralelos é de 1 cm, conforme a fi gura 
abaixo. O lado desse hexágono mede ______ cm.

A)  
1

2

B) 
3

3

C) 3

D) 
5

5

E)   1

1 cm

30 m

8 m

3 m
a a
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LÍNGUA INGLESA

INSTRUCTION: Answer questions 51 to 55 in relation 
to text 1.

TEXT 1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

51) The text is about

A) the  infl uence  of  new  communication  media  on 

the development of languages and the making of 

dictionaries.

B) the language people use in different contexts, like 

work or home, and has been in use since Facebook 

started to be used.

C) the alteration from one grammatical category of 

words to another, so as to express something in a 

different manner.

D) the changes that have occurred in the English 

language from the XIII century to the age of virtual 

communication.

E) the difference between making friends with people 

by using devices such as Facebook nowadays.

52) According to the text, the speakers of English

A) bring models from other languages to invent new 

words.

B) do not always accept alterations made in their 

language.

C) use the Oxford English Dictionary to make sure 

they can use a new word.

D) do not really need these words they come up with.

E) create  new  words  as  a  substitute  for  old-

fashionable ones.

_____________________________________________

53) From the text, one can gather that the term “friend” is 

traditionally and most frequently used as

A) a conjunction, linking sentences.

B) an adverb, modifying a verb.

C) an adjective, modifying a noun.

D) a verb, indicating an action.

E) a noun, referring to a quality.

_____________________________________________

54) The term “likely” (line 02) indicates

A) probability.

B) intention.

C) necessity.

D) permission.

E) futurity.

_____________________________________________

55) The expression “Here’s to” (line 27) is used for

A) stating a purpose.

B) offering something.

C) introducing what will happen next.

D) wishing success, happiness.

E) referring to a surprising situation.

If you are one of more than 600 million people on 

Facebook,  it’s  likely  that  you  regularly  friend  (and 

sometimes unfriend) others. This extending of language 

– verbing of nouns – brings growing pains. Some rail 

against it.

Why verb a noun when a perfectly serviceable verb ‘to 

befriend’ is already a part of the language? But language 

grows with need, and ‘to friend’ someone online is not 

necessarily the same as ‘to befriend’. Each new verb or 

noun adds a new shade to the mosaic of the language.

And it happens all the time. We have the verb ‘serve’ 

and the noun ‘service’, but we extend ‘service’ to use it 

as a verb again because ‘to service’ is not necessarily 

the same as ‘to serve’.

Put new verbs into service in your conversation and 

writing, at work, home, and beyond. Friend them into your 

vocabulary, and don’t worry about those who complain 

against the verbing of nouns. It has been going on for 

quite a while now.

The Oxford English Dictionary has the fi rst citation for 

the word friend as a verb from the year 1225. In fact, ‘to 

friend’ has an older pedigree than ‘to befriend’ (1559).

There was no Facebook, no Web, no computers, not 

even electricity back in the 13th century. But there was 

language, and a need to stretch it to fi ll a need. And long 

after Facebook is gone, we’ll continue using language 

in ways that fi t. Here’s to verbing of nouns (and nouning 

of verbs)!

(http://wordsmith.org/awad, 468, June 19, 2011)
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INSTRUCTION:  Answer  questions  56  to  60  in 
relation to text 2.

TEXT 2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

56) From  the  text,  one  understands  the  writer  has  a 

________ opinion about a country hosting the Olympic 

Games.

A) reluctant.

B) negative.

C) neglectful.

D) positive.

E) neutral.

_____________________________________________

57) According to the text, the role of a country’s population 

in preparing for Olympic Games is

A) indispensable.

B) irrelevant.

C) accidental.

D) questionable.

E) liable.

INSTRUCTION:  In  order  to  answer  question  58, 
read the statements below.

I. The people who plan and organize Olympic 

Games know everything about the ways to do it.

II. The  citizens  are  responsible  for  the  income 

resulting from Olympic Games.

III. The people who live in a host city for Olympic 

Games know a lot about what’s best for them.

IV. The host city for Olympic Games can become 

better after they are held.

58) According to text 2, the only correct statements are

A) I and II.

B) I and III.

C) II and III.

D) II and IV.

E) III and IV.

_____________________________________________

59) The statements below are related to words used in 

the text. The only one which is NOT correct is

A) “strengthen” (line 03) is a synonym for “toughen”.

B) “income”  (line  06)  could  be  substituted  by 

“revenue”.

C) “goods” (line 07) means “objects for sale”.

D) “It’s  the  very  community”  (line  11)  could  be 

replaced by “the community itself”.

E) “viability” (line 20) is the opposite of “feasibility”.

_____________________________________________

60) The best defi nition for the verb “facing” (line 18), as 

it is used in the text, is

A) being opposite to someone/something so that 

your front is towards them.

B) having to deal with something that is happening 

or is to happen.

C) not wanting something because it is unpleasant.

D) accepting that a bad situation exists and is the 

truth.

E) competing against someone who will probably 

beat you.

The  symbols,  the  memory  and  the  history  of  the 

Olympic Games are an important legacy, since the 

material things created strengthen the image of the 

event in the local population’s memory, along with the 

memory of viewers everywhere who have watched the 

competitions. They also represent a source of income 

as they are goods sold during the event.

One of the most effective ways to ensure that the host 

city will get the legacy of the Olympic Games is to 

have the population participate in planning the work 

to be done. It is the very community who knows what 

a neighborhood needs, in terms of facilities, and how 

these can be of use after the event. The best legacy is 

the one that is incorporated into the life of and brings 

benefi ts to the community. The organization process 

shared with the community may give the legacy a 

meaningful dimension. Learning how to discuss the 

needs of the community, democratically facing the 

differences in interests, and gathering partnerships for 

the viability of projects are unique experiences which 

can alter the relationship of the population with their 

politicians in a dramatic way.

RUBIO, K. & MESQUITA, R. M. (2011) Olympic Studies and 

Olympism - the Brazilian and the International Scenarios. 

EDIPUCRS, p.171.


