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

QUÍMICA

1) Um dos maiores inimigos dos monumentos históricos 
de Roma é a poluição causada pela fumaça lançada 
dos veículos, que transforma em pó mesmo as pedras 
calcárias mais resistentes. Esse processo vem arrui-
nando baixos-relevos, colunas, portas e esculturas 
de valor inestimável, a uma velocidade aproximada 
de cinco milímetros em cada trinta anos.

O fenômeno referido é motivado

A) pelo elevado pH do meio produzido na reação 
entre a fumaça e a água.

B) pela ação mecânica entre as partículas da fumaça 
e o granito.

C) pela reação química representada por:
CaCO3(s) + 2H+(aq)    CO2(g)+ H2O(l) + Ca2+(aq) .

D) pelo caráter alcalino dos gases emanados dos 
veículos.

E) pela ação de micro-organismos presentes na 
fumaça.

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 2, analise 
as informações a seguir.

A busca de fontes energéticas sustentáveis e al-
ternativas aos combustíveis fósseis tem sido uma 
preocupação cada vez mais premente na sociedade 
contemporânea. A cana-de-açúcar, que no Brasil 
é empregada há anos para a produção de etanol 
combustível, promete tornar-se também uma fonte de 
um novo tipo de diesel, o diesel de cana. Variedades 
da levedura Saccharomyces cerevisiae, tradicio-
nalmente empregada para produzir o etanol, foram 
modificadas para produzir farneseno, um composto 
que pode ser usado no lugar do diesel. Entre as 
vantagens de usar o farneseno como um novo diesel 
está a ausência de enxofre, um elemento poluente 
que ocorre no diesel do petróleo.

A estrutura do farneseno é mostrada a seguir:

2) Em relação às informações, é correto afirmar que

A) o farneseno é um hidrocarboneto aromático de 
fórmula C15H24 .

B) o farneseno é um triglicerídio semelhante aos que 
compõem o óleo de soja, o óleo de coco e outros 
óleos vegetais.

C) a ligação dupla na extremidade da cadeia carbô-
nica representa um grupo funcional aldeído, mas 
as ligações duplas no meio da cadeia representam 
grupos funcionais cetonas.

D) a combustão completa de cada mol de farneseno 
produz 15 mols de dióxido de carbono e 12 mols 
de água.

E) o farneseno é um carboidrato de baixa massa molar 
(menor que 250 g/mol).

________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 3, analise o 
texto e as afirmativas a seguir.

Os mosquitos são um incômodo comum no verão e 
eventualmente transmitem doenças como a dengue. É 
um fato bastante conhecido que somente as fêmeas de 
mosquitos consomem sangue, necessário à produção 
de seus ovos. Um fato menos conhecido do público é 
o mecanismo pelo qual as “mosquitas” localizam seus 
alvos. Basicamente, elas fazem uso da visão, de sen-
sores de calor e de sensores químicos olfativos. Esses 
sensores químicos detectam, entre outros compostos, 
dióxido  de  carbono,  nonanal  e  1-octen-3-ol,  todos 
eles presentes no ar que expiramos ou no suor.

A respeito desses compostos, são feitas as seguintes 
afirmativas:

I. Todos são compostos de carbono, e por esse motivo 
são considerados compostos orgânicos.

II. O nonanal e o 1-octen-3-ol são substâncias compos-O nonanal e o 1-octen-3-ol são substâncias compos-
tas; o dióxido de carbono é uma substância simples, 
sendo, por isso, o mais volátil dos três.

III. O composto orgânico mais solúvel em água é o 
1-octen-3-ol, mas não se pode garantir que seja o 
mais volátil.

IV. O nonanal e o 1-octen-3-ol podem ser oxidados em 
reações de combustão; o dióxido de carbono, não.

3) Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.
B) I e III.
C) II e III.
D) II e IV.
E) III e IV.
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 4, leia o 
texto a seguir.

Nos últimos anos, tem-se verificado no Brasil uma 
intensa  atividade  no  setor  da  construção  civil. 
Nesse setor, o cimento Portland destaca-se por ser 
a  variedade  mais  empregada  em  todo  o  mundo. 
Em sua composição, o cimento Portland contém 
cerca de 65% de óxido de cálcio e cerca de 20% 
de dióxido de silício. Em menor proporção, há a 
presença de óxido de alumínio, óxido de ferro III 
e sulfato de cálcio.

4) As substâncias citadas no texto são representadas, 
respectivamente, por:

A) CaCO3     SiO2      AlO3          Fe2O3  CaSO3

B) CaO     SiO3      Al2O3               Fe2O3  CaS

C) CaO     SiO2      AlO3                 FeO  CaSO4

D) CO2     SiO3      Al2O3               FeO  CaSO4

E) CaO     SiO2      Al2O3               Fe2O3  CaSO4
_____________________________________________

5) O hipoclorito de sódio é o composto que confere à 
água sanitária seu poder alvejante e desinfetante. 
Sua produção em escala industrial é realizada por uma 
reação entre cloro gasoso e hidróxido de sódio, con-
forme a seguinte equação química não balanceada:

NaOH(aq) + Cl2(g)    NaCl(aq) + NaClO(aq) + H2O(l)

Quando a água sanitária é estocada por longo tempo, 
o hipoclorito sofre lenta decomposição por meio da 
reação inversa à de sua produção.

Sobre esse processo, é correto afirmar:

A) A partir de 71kg de cloro gasoso e de uma quan-
tidade suficiente de hidróxido de sódio, pode-se 
fabricar 149kg de hipoclorito de sódio.

B) Uma das maneiras de retardar a degradação do 
hipoclorito de sódio é mantê-lo em uma solução 
fortemente alcalina.

C) Entre os fatores capazes de propiciar uma de-
gradação acelerada da água sanitária está o 
armazenamento a baixas temperaturas.

D) A presença de impurezas que catalisam a decom-
posição do hipoclorito na água sanitária é capaz 
de acelerar sua degradação porque modifica o 
valor da constante de equilíbrio dessa reação.

E) Na produção de hipoclorito de sódio, é preciso 
usar no mínimo 71kg de hidróxido de sódio para 
reagir com 71kg de cloro gasoso.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 6, leia o 
texto a seguir.

A aceitação histórica da ideia de que a matéria é com-
posta de átomos foi lenta e gradual. Na Grécia antiga, 
Leucipo e Demócrito são lembrados por terem introdu-
zido o conceito de átomo, mas suas propostas foram 
rejeitadas por outros filósofos e caíram no esquecimento. 
No final do século XVIII e início do século XIX, quando 
as ideias de Lavoisier ganhavam aceitação generaliza-
da, surgiu a primeira teoria atômica moderna, proposta 
por _______. Essa teoria postulava que os elementos 
eram constituídos de um único tipo de átomo, enquanto 
que as substâncias compostas eram combinações de 
diferentes átomos segundo proporções determinadas. 
Quase cem anos depois, estudos com raios catódicos 
levaram J. J. Thomson à descoberta do _______, uma 
partícula de massa muito pequena e carga elétrica 
_______, presente em todos os materiais conhecidos. 
Alguns anos depois, por meio de experimentos em que 
uma fina folha de ouro foi bombardeada com partículas 
alfa, Rutherford chegou à conclusão de que o átomo 
possui em seu centro um _______ pequeno, porém de 
massa considerável.

6) As palavras que preenchem as lacunas correta e res-
pectivamente estão reunidas em

A) Dalton  –  elétron  –  negativa  –  núcleo
B) Bohr  –  cátion  –  positiva  –  elétron
C) Dalton  –  nêutron  –  neutra  –  próton
D) Bohr  –  fóton  –  negativa  –  ânion
E) Dalton  –  próton  –  positiva  –  núcleo

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 7 com base na 
ilustração a seguir.

7) A análise da figura permite afirmar que

A) o que queima é o pavio, pois a chama está afastada 
da “cera”, que apenas derrete.

B) há a ocorrência de somente uma mudança de es-
tado: do sólido para o líquido.

C) a chama é constituída, principalmente, de partículas 
incandescentes de carbono, pois não há oxigênio 
suficiente para a oxidação total.

D) o fenômeno produz, como em toda combustão de 
compostos orgânicos, somente gás carbônico e água.

E) tanto a fusão da cera quanto a sua combustão são 
processos exotérmicos.
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8) O modo como as reações químicas são realizadas 
pode afetar várias de suas características, como a 
velocidade ou o rendimento. Um exemplo é a rea-é a rea- a rea-
ção de combustão do carvão, que é realizada de 
maneira muito diferente nas churrasqueiras e nas 
usinas termelétricas. Uma das diferenças é que as 
termelétricas usam carvão mineral, cuja composição 
química é distinta da do carvão vegetal empregado 
para churrasco. Outra diferença é que as termelétri-é que as termelétri- que as termelétri-
cas trituram o carvão, formando um pó.

A partir dessa informação, é correto afirmar:

A) É mais difícil queimar carvão em blocos grandes 
do que carvão em pó, porque a superfície de 
contato entre os reagentes é muito menor no 
caso do carvão em blocos.

B) A queima de carvão em pó, por ser mais rápida, 
libera mais calor do que a queima do mesmo tipo 
de carvão na forma de blocos.

C) A  queima  de  carvão  em  uma  atmosfera  de 
oxigênio puro ocorreria mais depressa do que 
em ar atmosférico, pois a maior quantidade de 
moléculas de oxigênio faz com que a energia de 
ativação da reação fique mais baixa.

D) Quando  as  pessoas  põem  fogo  no  carvão  da 
churrasqueira com ajuda de álcool ou outros ma-álcool ou outros ma- ou outros ma-
teriais facilmente inflamáveis, estão na realidade 
empregando catalisadores.

E) A queima de carvão é um processo exotérmico, 
pois esse processo tem ΔH positivo.

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 9 com base 
na tabela a seguir, que apresenta informações 
obtidas de rótulos de três águas minerais con-
sumidas pelos gaúchos (A, B e C).

                          Água mineral

Concentração
de íons (mg/L)

A B C

Cálcio   9,6   3,0   16,4

Sódio 20,9 14,6   24,0

Bicarbonato 37,7 46,2 114,8

Cloreto 21,9   4,7     3,4

Potássio   3,3   1,1     1,3

9) Pela análise comparativa das informações, é correto 
afirmar que

A) a água mineral A é a mais alcalina.

B) o cátion em maior concentração na água mineral 
A é o Ca2+.

C) o cátion em maior concentração na água mineral 
C é o bicarbonato.

D) a água mineral C é a que contém concentração 
mais próxima de 0,001 mol/L do íon sódio.

E) a água mineral B apresenta a maior concentração 
entre os ânions apresentados.

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 10 com base 
nas informações a seguir.

É possível construir uma pilha eletroquímica colocan-
do em um copo de vidro papel alumínio amassado, 
palha de aço e papel amassado para separar os dois 
metais. É necessário que os metais e o papel estejam 
submersos em uma solução de cloreto de sódio (sal 
de cozinha). Ligando-se um fio no alumínio e outro 
na palha de aço e conectando-os aos polos de um 
relógio digital comum de parede, é possível fazê-lo 
funcionar por algum tempo.

As equações parciais propostas para essa reação são:

O2(g) + 2H2O(l) + 4e-    4OH-(aq)

2Al(s) + 6OH-(aq)    Al2O3(s) + 3H2O(l) + 6e-

10) As informações apresentadas permitem concluir que

A) o oxigênio dissolvido na solução salina comporta-
se como agente redutor.

B) a reação ocorre porque os dois metais apresen-
tam o mesmo potencial de redução.

C) a equação que representa a oxidação é:
O2(g) + 2H2O(l) + 4e-    4OH-(aq).

D) o papel alumínio, nessa reação, comporta-se 
como ânodo.

E) a equação global da reação é:
2Al2O3(s)    4 Al(s) + 3 O2(g).
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GEOGRAFIA

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 11, consi-
dere as informações a seguir.

A disputa pelo mercado global regionalizou-se a partir 
da formação de blocos econômicos. Muitos países 
uniram-se formando blocos regionais para terem melhor 
proveito comercial. Na concretização desses acordos, é 
possível identificar diferentes estágios, tais como:

I. a eliminação e/ou redução de tarifas alfandegárias 
entre os países membros.

II. o  estabelecimento,  entre  os  países  membros, 
de  regras  comuns  de  comércio  com  os  países 
exteriores ao bloco.

III. o fluxo comercial de capitais, de mão de obra e de 
serviços entre os países do bloco.

IV. a garantia da concessão de múltiplas cidadanias 
para as populações que integram o bloco.

11) Estão corretos apenas os itens

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

________________________________________________

12) A concentração da população nas cidades provocou 
o processo de verticalização de áreas, principalmente 
nos bairros mais centrais. Nesse contexto, nas últimas 
décadas, novos loteamentos de periferia têm crescido 
bastante, dando origem ao fenômeno da periurbanização.

A propósito desse tema, é INCORRETO afirmar que

A) essa dinâmica de ocupação dos espaços urbanos 
está isenta de degradação ambiental, tendo em vista 
que atende com exatidão a legislação ambiental dos 
planos diretores municipais.

B) o elevado custo dos imóveis em bairros próximos do 
centro expulsa destes a população de menor poder 
aquisitivo.

C) a população de renda mais elevada investe em 
loteamentos de alto luxo, localizados fora do núcleo 
central, onde busca mais conforto e tranquilidade.

D) esse processo de expansão das cidades muitas ve-
zes resulta na formação de grandes áreas urbanas 
conurbadas.

E) a necessidade sempre crescente de novas moradias 
impulsiona a indústria da construção civil e os negó-
cios imobiliários, com lançamentos de condomínios 
residenciais nas periferias das grandes cidades.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 13, analise 
o texto abaixo e o mapa, que delimita as bacias 
hidrográficas do Brasil.

Segundo os dados da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (ANEEL), as usinas hidrográficas respondem por 
mais de 80% da matriz de oferta de energia no Brasil, 
constituindo-se na maior fonte produtora de eletricidade 
no país.

13) De acordo com o texto e o mapa, é correto afirmar que 
o número ____ identifica a _________, a qual apresenta 
__________ potencial energético e _________ índice 
de aproveitamento nacional.

A) 1  –  Bacia do Tocantins  –  o maior  –  o maior
B) 2  –  Bacia do São Francisco  –  alto  –  o menor
C) 3  –  Bacia do Tietê  –  o maior  –  um alto
D) 4  –  Bacia do Amazonas  –  o maior  –  o menor
E) 5  –  Bacia do Uruguai  –  garantia de  –  um alto

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 14, consi-
dere as informações a seguir.

Sobre a agricultura familiar no Brasil, afirma-se que

I. o trabalho, a administração e as decisões sobre o 
quê e como produzir na atividade com a terra são 
atribuições da família que detém a posse.

II. atingiu grande desenvolvimento tecnológico, com 
seleção de sementes, uso intensivo de fertilizantes 
e utilização de silagem para armazenar a produção.

III. a produção é obtida em pequenas e médias proprie-
dades com a utilização de mão de obra familiar.

IV. o somatório da produção de vários pequenos e 
médios produtores, por meio do cooperativismo, tem 
possibilitado aumentar a participação nos mercados 
nacionais.

2

3

5

4

1
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14) Estão corretas apenas as afirmativas

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

________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 15, consi-
dere as informações a seguir.

Algumas cidades, como Zurique, Nova York e Tóquio, 
constituem centros de poder, sendo classificadas como 
“cidades globais”.

São características comuns das cidades globais

I. transitar com grande parte do capital que abastece 
os mercados financeiros Internacionais.

II. contar com investimentos em tecnologia de ponta.

III. sediar grandes empresas transnacionais.

IV. apresentar forte integração com a economia global 
e polarizar os fluxos das redes mundiais.

15) Estão corretas as afirmativas

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

________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 16, consi-
dere as informações a seguir.

A poluição do ar atmosférico, um grave impacto am-
biental das áreas urbanas, causa problemas de saúde 
a milhões de pessoas no mundo inteiro. Entre os res-
ponsáveis pela emissão de gases poluentes nas cidades 
estão os veículos e as indústrias. Agravando ainda mais 
a situação, algumas condições naturais concentram os 
poluentes na atmosfera, dificultando a sua dispersão.

Como exemplos dessas condições naturais, citam-se:

I. a compartimentação do relevo em relação ao sítio 
urbano.

II. a direção e a velocidade dos ventos predominantes 
em determinada área.

III. a impermeabilidade dos solos urbanos.

IV. o nível de precipitação e umidade que ocorre na 
cidade.

16) Estão corretos apenas os itens

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

________________________________________________

17) Com relação à Região Nordeste brasileira, é correto 
afirmar:

A) A área de transição entre o Litoral e o Agreste, 
marcada pela caatinga, foi inicialmente ocupada 
graças aos projetos de implantação da agricultura 
comercial açucareira.

B) A Zona da Mata, área de ocupação inicial do Nor-
deste brasileiro, buscou como alternativa econômica 
modernas unidades industriais de confecções.

C) O Agreste, que está estruturado sobre a base da 
pequena produção camponesa de alimentos, cor-
responde à área de transição entre a Zona da Mata 
e o Meio Norte.

D) O Meio Norte, caracterizado por um clima quente 
e úmido, com o predomínio da Mata Atlântica, foi 
ocupado em função de grandes projetos de ecotu-
rismo.

E) Nas bordas do Sertão, avançando para o Cerrado, 
as culturas mecanizadas de soja, milho, arroz e 
feijão invadiram o oeste baiano e o sul do Maranhão 
e do Piauí.

________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responda à questão 18 com base nas 
afirmativas sobre o Pantanal.

I. Na época das secas, como resultado da fertilização 
das terras pela camada de húmus depositada no 
período da subida das águas, surge um conjunto 
de plantas herbáceas que servem de alimento ao 
gado.

II. A pequena velocidade no escoamento das águas do 
Rio Paraná não consegue eliminar completamente 
os sedimentos, formando um ambiente alagado, 
salobro e pobre em nutrientes.

III. A combinação da topografia com o ciclo das águas 
cria uma diversidade de ambientes que possibilita a 
existência de diferentes espécies vegetais, criando 
um mosaico de formas, volumes e cores.

IV. Uma das maiores ameaças ao ecossistema se 
origina fora do Pantanal, nas suas bordas, onde 
ocorre o desmatamento das margens dos rios que 
o atravessam.
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18) Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.

B) II e IV.

C) III e IV.

D) I, II e III.

E) I, III e IV.
______________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 19 com base nas afirmativas referentes ao istmo que liga a América 
do Norte à América do Sul.

Sobre o istmo e seu contexto, afirma-se:

I. Banhado pelo Mar do Caribe e pelo oceano Pacífico, apresenta o Canal do Panamá, o qual facilita a comu-
nicação entre a Europa e o Oeste norte-americano.

II. Seu território, por estar localizado na área de contato entre as placas do Caribe e do Pacífico e a placa de 
Cocos, sofre com constantes terremotos e erupções vulcânicas.

III. Os países que o constituem, alinhados ao capital estadunidense desde os tempos da Doutrina Monroe (1823), 
passaram a associar-se recentemente à política expansionista chinesa, rompendo com os Estados Unidos.

IV. A população, predominantemente branca, tem origem europeia, com exceção da Costa Rica, onde predo-
minam negros, descendentes de escravos empregados na lavoura açucareira.

19) Estão corretas apenas as alternativas

A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) II e IV.

E) III e IV.
______________________________________________________________________________________________

20) Um objeto não identificado caiu sobre a Terra no dia 12 de março de 2012. O ponto da queda foi identificado 
como 40º 20’de latitude sul e 73º30’de longitude oeste.

Nesse contexto, conclui-se que o objeto deve ter caído no

A) território chileno.

B) setor leste da Austrália.

C) sul do Japão.

D) Estreito de Messina, no Mar Mediterrâneo.

E) Oceano Pacífico, perto de Nauru.
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HISTÓRIA

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 21, con-
sidere as afirmativas abaixo, sobre a chamada 
Guerra do Peloponeso e seus desdobramentos 
para o mundo grego, no século V a. C.

I. Atenas, defensora da ordem política democrática, 
liderava a Confederação de Delos, a qual riva-
lizava com a Liga do Peloponeso, encabeçada 
por Esparta, que apoiava os sistemas políticos 
aristocráticos.

II.	 A	influência	ateniense	tinha	como	uma	de	suas	
bases principais o incremento do sistema co-
mercial sob seu controle, para cuja consolidação 
era	vital	a	ilha	da	Sicília,	que	pertencia	à	Liga	do	
Peloponeso, por intermédio de Corinto.

III. A preservação da autodeterminação das comu-
nidades era geralmente defendida pelas aristo-
cracias locais, as quais tendiam a buscar o apoio 
de Esparta contra o imperialismo ateniense.

IV.	 A	 vitória	 da	Liga	de	Delos,	 no	 final	 do	 século,	
consolidou	a	 hegemonia	 ateniense	na	Grécia,	
iniciando-se um período de amplo predomínio 
político dos grupos democráticos.

21) Estão	corretas	apenas	as	afirmativas

A) I e III.

B) I e IV.

C) II e IV.

D) I, II e III.

E) II, III e IV.
_____________________________________________

22) Entre	os	séculos	XI	e	XV,	a	Europa	Ocidental	conhece	
um período de profundas transformações econômi-
cas, sociais e políticas, dentre as quais NÃO se pode 
apontar

A) o desenvolvimento do capital comercial.

B) a	dissolução	do	trabalho	servil	clássico.

C) a eclosão dos movimentos urbanos autonomistas.

D) o	fim	dos	grandes	surtos	epidêmicos.

E) o início da centralização do poder político.

INSTRUÇÃO:  Para  responder  à  questão  23, 
considere o seguinte texto, sobre um aspecto 
essencial da cultura renascentista, no início da 
Idade Moderna.

“A	postura	dos	humanistas	valorizava	o	que	de	divino	
havia	em	cada	homem,	induzindo-o	a	expandir	suas	
forças, a criar e a produzir, agindo sobre o mundo 
para transformá-lo de acordo com sua vontade e 
interesse.”

(SEVCENKO, Nicolau. O Renascimento,
São Paulo: Atual, 1985, p. 16)

23) O	autor	destaca	no	texto	especificamente	a	caracte-
rística	do	humanismo	renascentista	denominada

A) Cientificismo.
B) Igualitarismo.
C) Antropocentrismo.
D) Materialismo.
E) Messianismo.

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 24, ana-
lise as afirmativas sobre os desdobramentos da 
Primeira Guerra (1914-18) e preencha os parên-
teses com F (falso) ou V (verdadeiro).

(   ) A Conferência de Paris,	 reunida	 ao	 final	 da	
guerra,	acolheu	em	suas	deliberações	todos	os	
célebres 14 pontos do plano apresentado pelo 
presidente norte-americano, Woodrow Wilson.

(   ) O Tratado de Versalhes estabeleceu a redução 
drástica	do	exército	alemão	e	a	desmilitarização	
da fronteira franco-germânica.

(   ) A Liga das Nações foi criada para encarregar-se 
da segurança internacional, devendo administrar 
as colônias alemãs e os territórios não turcos do 
Império Otomano.

(			)	 A	região	dos	Bálcãs,	onde	se	originara	o	conflito,	
não	sofreu	reformulações	políticas	significativas,	
devido	ao	não	reconhecimento	das	nacionalida-
des que a constituíam.

(   ) As condições econômicas do pós-guerra enfra-
queceram as posições dos Estados Unidos e do 
Japão	frente	à	Europa,	já	que	esta	manteve	seu	
poderio colonial.

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

A) F  –  V  –  V  –  F  –  F
B) V  –  V  –  F  –  V  –  F
C) F  –  F  –  V  –  F  –  V
D) F  –  F  –  F  –  F  –  V
E) V  –  V  –  V  –  V  –  F
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25) Em	1961,	o	presidente	dos	Estados	Unidos,	John	Ken-
nedy,	anunciava	a	chamada	Aliança Para o Progresso, 
um projeto de vultosos investimentos e doações para os 
países latino-americanos, a ser implementado a partir 
da	Conferência	Econômica	e	Social	de	Punta	del	Este.	
Inserida	na	lógica	da	Guerra	Fria,	que	então	orientava	
a política continental estadunidense, a Aliança pode ser 
corretamente interpretada como uma reação imediata

A) às reformas econômicas na URSS.

B) à criação do Pacto de Varsóvia.

C) à revolução em Cuba.

D) à	chamada	Primavera	de	Praga.

E) à crise do Mercado Comum Europeu.
________________________________________________

INSTRUÇÃO:  Para  responder  à  questão  26, rela-
cione o texto de Vieira ao trabalho de evangelização 
dos nativos brasileiros e selecione a opção que 
preencha corretamente as lacunas do enunciado.

(...) naquelas ruas dos jardins (havia)	dois	gêneros	de	
estátuas muito diferentes, umas de mármore, outras de 
murta. A estátua de mármore custa muito a fazer, pela 
dureza	e	resistência	da	matéria;	mas,	depois	de	feita	
uma	vez,	não	é	necessário	que	lhe	ponham	mais	a	mão:	
sempre	conserva	e	sustenta	a	mesma	figura;	a	estátua	
de murta é mais fácil de formar, pela facilidade com que 
se dobram os ramos, mas é necessário andar sempre 
reformando	e	trabalhando	nela,	para	que	se	conserve.	
Se	deixa	o	jardineiro	de	assistir,	em	quatro	dias	sai	um	
ramo	que	lhe	atravessa	os	olhos,	sai	outro	que	lhe	des-
compõe	as	orelhas,	saem	dois	que	de	cinco	dedos	lhe	
fazem	sete,	e	o	que	pouco	antes	era	homem,	já	é	uma	
confusão	verde	de	murtas.	Eis	aqui	a	diferença	que	há	
entre umas nações e outras na doutrina da fé. Há umas 
nações naturalmente duras, tenazes e constantes, as 
quais	dificultosamente	recebem	a	fé	e	deixam	os	erros	
de	seus	antepassados;	resistem	com	as	armas,	duvidam	
com o entendimento, repugnam com a vontade, cerram-
se,	teimam,	argumentam,	replicam,	dão	grande	trabalho	
até	se	renderem;	mas,	uma	vez	rendidos,	uma	vez	que	
receberam	a	fé,	ficam	nela	firmes	e	constantes,	como	
estátuas	de	mármore:	não	é	necessário	trabalhar	mais	
com elas. Há outras nações, pelo contrário – e estas são 
as	do	Brasil	–,	que	recebem	tudo	o	que	lhes	ensinam,	
com grande docilidade e facilidade, sem argumentar, 
sem	replicar,	sem	duvidar,	sem	resistir;	mas	são	está-
tuas de murta que, em levantando a mão e a tesoura o 
jardineiro,	logo	perdem	a	nova	figura,	e	tornam	à	bruteza	
antiga e natural, e a ser mato como dantes eram. (...)

(VIEIRA, Antonio. Sermão do Espírito Santo.
In: Sermões. Vol. 5, p. 413)

26) Conforme o autor, os indígenas do Brasil _________ 
os ensinamentos religiosos com _________, mas logo 
_________.	O	trabalho	dos	missionários	equivalia,	assim	
ao de um atento _________.

A) recebiam
docilidade
se revoltavam
marmorista

B) combatiam
	 violência	

os esqueciam
jardineiro

C) rejeitavam
força
os adotavam
jardineiro

D) adotavam
dúvida
os retomavam
marmorista

E) recebiam
docilidade
os esqueciam
jardineiro

________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 27, analise 
as afirmativas sobre revoltas provinciais frutos do 
conturbado contexto social e político do período 
regencial (1831-1840) e preencha os parênteses com 
F (falso) ou V (verdadeiro).

(			)	 A		Balaiada,		no		Maranhão,		foi		uma		revolta		dos	
vaqueiros, pequenos artesãos e escravos fugidos 
contra a situação de miséria em que viviam e contra 
o governo local imposto pelo Império.

(			)	 A	Sabinada	ou	Revolta	dos	Alfaiates,	na	Bahia,	foi	
uma rebelião de caráter racial, contra a escravidão 
e a imposição da religião católica, protagonizada 
por escravos que conseguiram comprar sua própria 
alforria.

(   ) A Sabinada, no Pará, foi causada pelo inconformis-
mo de fazendeiros e comerciantes locais contra o 
governo nomeado para a Província e pela revolta 
da população contra sua situação de miséria.

(			)	 A	Revolução	Farroupilha,	no	Rio	Grande	do	Sul,	
surgiu pela insatisfação com os pesados impostos 
cobrados pelo Império sobre os produtos locais e 
pela	exigência	de	maior	autonomia	para	a	Provín-
cia,	com	influência	de	ideais	republicanos.

(   ) A  Cabanagem,  no  Pará,  originou-se  da  revolta 
da elite local contra as autoridades impostas pelo 
governo regencial.
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27) O	correto	preenchimento	dos	parênteses,	de	cima	para	baixo,	é

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

______________________________________________________________________________________________

28) Diante	das	crises	de	superprodução	cafeeira,	os	governos	de	São	Paulo	e	Minas	Gerais	intervieram	no	mercado	
com	a	assinatura	do	Convênio	de	Taubaté,	em	1906.

Dentre	as	medidas	estabelecidas	por	esse	Convênio,	NÃO se pode citar:

A) A	autorização	para	os	bancos	emitirem	cédulas	do	Tesouro	com	a	criação	de	novas	linhas	de	crédito.
B) A	compra	antecipada	da	safra,	pelo	governo,	por	um	preço	pré-fixado.
C) O fornecimento de empréstimos, aos governos estaduais, por bancos estrangeiros.
D) O armazenamento dos estoques e posterior fornecimento ao mercado, de acordo com a procura.
E) O aumento dos impostos pagos pela população, de maneira a “socializar os prejuízos”.

______________________________________________________________________________________________

29) Em	1950,	Getúlio	Vargas	 foi	eleito	pelo	voto	direto	e	 implementou	 inúmeras	medidas	características	de	sua	
concepção de governo.

Dentre tais medidas aprovadas no mandato 1951-1954, destacam-se:

A) a		consolidação		das		leis		trabalhistas		e		a		criação		do		Banco		Nacional		de		Desenvolvimento		Econômico	
e Social.

B) a	consolidação	das	leis	trabalhistas	e	a	estatização	da	Eletrobrás.
C) a criação da Petrobrás e o aumento de 100% do salário mínimo.
D) a	consolidação	das	leis	trabalhistas	e	a	criação	da	Companhia	Siderúrgica	Nacional.
E) a	criação	da	Companhia	Siderúrgica	Nacional	e	o	aumento	de	100%	do	salário	mínimo.

______________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para  responder  à  questão  30,  considere  as  informações  a  seguir,  sobre  o  governo 
de Juscelino (1956-1960).

Ao	assumir	a	presidência,	JK	colocou	em	prática	uma	política	desenvolvimentista,	denominada	Plano	de	Metas,	
sob o lema “Cinquenta anos em cinco”.

Como resultados dessa política, citam-se

1. a construção da rodovia Belém-Brasília.
2. o	incremento	à	indústria	automobilística.
3. a consolidação do equilíbrio orçamentário nacional.
4. a	implantação	do	Acordo	Nuclear	Brasil-Alemanha.
5. a	instalação	da	Superintendência	Nacional	de	Desenvolvimento	do	Nordeste	(SUDENE).

30) São decorrentes da política desenvolvimentista de JK apenas

A) 1 e 3.
B) 1, 2 e 4.
C) 1, 2 e 5.
D) 3, 4 e 5.
E) 2, 3, 4 e 5.
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LITERATURA BRASILEIRA

No próximo mês, iniciam as Olimpíadas de Londres. 
O esporte torna-se ponto de convergência, e as 
conversas ganham as ruas, salas de aula, ambientes 
familiares. Se a vida é um jogo, com perdas e ganhos, 
a literatura também é um exercício, do qual o leitor 
participa na produção de significados. O jogo, em 
diferentes nuances, é o tema norteador desta prova.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 31 com base 
no fragmento de texto e nas afirmativas a seguir.

“Com um relance da vista, Naziazeno percebe que o 
jogo já está quase feito. Mete nervosamente a mão no 
bolso da calça e tira os cinco mil réis. (...) A bolinha 
já gira. O olhar acostumado encontra facilmente o 
28. Já abriu uma passagem. O seu braço estende-
se, levando os cinco mil réis para aquele número. 
Mas um medo prudente o detém. E como o tempo 
urge, deposita rapidamente a cédula no retângulo 
da terceira dúzia.
– Feito! – observa o croupier. E, passado um momen-
to de silêncio e de expectativa, anuncia:
– 28.
Um tumulto e um estado de confusão enchem a ca-
beça de Naziazeno. Tem apenas uma vaga ideia de 
que ganhou. (...) É quando recebe o dinheiro que faz 
o cálculo: cinco mil réis... cento e setenta e cinco!... 
Tudo resolvido assim num segundo.”

Sobre o fragmento, afirma-se:

I. Pertence à obra Os ratos, texto com forte caráter 
psicológico.

II. Seu autor é Luiz Antonio de Assis Brasil, escritor 
gaúcho profícuo na construção de uma narrativa 
voltada para o histórico.

III. Naziazeno é um personagem resoluto, de atitu-
des firmes e decididas, caráter evidenciado no 
excerto.

IV. A passagem “Tudo resolvido assim num segundo” 
faz referência à laboriosa incumbência de Nazia-
zeno: conseguir dinheiro suficiente para saldar a 
dívida com o leiteiro.

31) Estão corretas apenas as afirmativas

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

INSTRUÇÃO: Responder à questão 32 com base 
no texto e nas informações a seguir.

“Apesar desta explicação, houve uma semana 
em que a alegria de Camilo foi extraordinária. Ides 
ver. Que a posteridade me ouça. Camilo, pela pri-
meira vez, jogou no bicho. Jogar no bicho não é um 
eufemismo como matar o bicho. O jogador escolhe 
um número, que convencionalmente representa um 
bicho, e se tal número acerta de ser o final da sorte 
grande, todos os que arriscaram nele os seus vinténs 
ganham, e todos os que fiaram dos outros perdem. 
Começou a vinténs e dizem que está em contos de 
réis; mas, vamos ao nosso caso. Pela primeira vez 
Camilo jogou no bicho, escolheu o macaco, e, en-
trando com cinco tostões, ganhou não sei quantas 
vezes mais. Achou nisto tal despropósito que não quis 
crer, mas afinal foi obrigado a crer, ver e receber o 
dinheiro. Naturalmente tornou ao macaco, duas, três, 
quatro vezes, mas o animal, meio-homem, falhou às 
esperanças do primeiro dia. Camilo recorreu a outros 
bichos, sem melhor fortuna, e o lucro inteiro tornou 
à gaveta do bicheiro. Entendeu que era melhor des-
cansar algum tempo; mas não há descanso eterno, 
nem ainda o das sepulturas. Um dia lá vem a mão do 
arqueólogo a pesquisar os ossos e as idades. Camilo 
tinha fé. A fé abala as montanhas.”

Jogo do bicho, conto de Machado de Assis (fragmento).

Um dos grandes mestres do Realismo, Gustave Flau-
bert, afirmou que o escritor, em sua obra, deve ser 
como um Deus no universo: onipresente e invisível. 
Portanto, em tese, os narradores realistas deveriam 
apresentar suas histórias de forma neutra, sem in-
terferências.

32) Sobre o narrador de Jogo do bicho, NÃO é correto 
afirmar que ele

A) quebra a linearidade da narrativa, apresentando 
digressões e comentários.

B) marca seu olhar onipresente com forte subje-
tividade, não dando espaço para dúvidas ou 
vacilações.

C) utiliza o recurso da metalinguagem ao explorar 
as possíveis ambiguidades da expressão “jogar 
no bicho”.

D) recorre à ironia característica em Machado, brin-
cando com a ideia do descanso eterno que viria 
com a morte.

E) reforça a proximidade com o leitor com expres-
sões como “Ides ver” e “vamos ao nosso caso”, 
recurso frequente na obra de Machado.
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 33, conside-
re o excerto de Senhora e a obra de José de Alencar.

“Aurélia sentou-se à mesa de mosaico, voltando as 
costas ao jardim para não ver a formosa noite que lhe 
caíra no desagrado. (...) Havia em cima da mesa uma 
caixa de jogo, donde Aurélia tirou um baralho, com que 
se entreteve a fazer sortes.
– Vamos jogar? disse dirigindo-se ao marido”.

33) Sobre o romance Senhora e a obra de Alencar, NÃO é 
correto afirmar:

A) Em Senhora, Alencar denuncia a futilidade, a mes-
quinharia e os valores degradados da burguesia 
fluminense, construindo uma personagem que 
literalmente compra o marido.

B) No decorrer da narrativa de Senhora, o amor acaba 
por vencer os interesses materiais.

C) Senhora apresenta um forte jogo de poder entre 
Aurélia e Fernando Seixas.

D) Além de Aurélia, Alencar construiu outras fortes 
personagens femininas que circulam em ambientes 
urbanos, como Iracema e Lucíola.

E) Alencar produziu uma vasta obra, da qual fazem 
parte O sertanejo e O gaúcho, narrativas de cunho 
regionalista.

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 34, leia os 
textos e as afirmativas, preenchendo os parênteses 
com V (verdadeiro) e F (falso).

Texto 1

“João Grande vem vindo para o trapiche. O vento quer 
impedir seus passos e ele se curva todo, resistindo con-
tra o vento que levanta a areia. Ele foi à Porta do Mar 
beber um trago de cachaça com o Querido-de-Deus, 
que chegou hoje dos mares do Sul, de uma pescaria. O 
Querido-de-Deus é o mais célebre capoeirista da cidade. 
Quem não o respeita na Bahia? No jogo de capoeira de 
Angola ninguém pode se medir com o Querido-de-Deus, 
nem mesmo Zé Moleque, que deixou fama no Rio de 
Janeiro. O Querido-de-Deus contou as novidades e 
avisou que no dia seguinte apareceria no trapiche para 
continuar as lições de capoeira que Pedro Bala, João 
Grande e o Gato tomam.”

(Capitães da Areia, Jorge Amado – excerto)

Texto 2

“– Qué apanhá sordado?
– O quê?
– Qué apanhá?
Pernas e cabeças na calçada”

(“O Capoeira”, Oswald de Andrade)

Texto 3

“Seja de noite ou de dia
não importa o lugar
quando toca o berimbau
dá vontade de jogar

Na roda de capoeira
todos têm o seu valor
eu respeito um aluno
quanto mais um professor”

(“Capoeira que tem sangue na veia” –
canção de roda de capoeira, autor desconhecido)

Sobre os textos, afirma-se:

(   ) No texto 1, a capoeira é o instrumento que con-
fere destaque a um personagem marginalizado.

(   ) No texto 2, Oswald de Andrade relaciona capoeira 
a violência, usando linguagem de acentuada ora-
lidade.

(   ) No  texto  3,  a  capoeira  traz  um  contexto  não 
discriminatório.

(   ) Os “Capitães da Areia”, embora pouco mais 
que meninos, apresentam atitudes e hábitos de 
adultos.

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

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

_____________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder às questões 35 e 
36, considere o excerto a seguir, no contexto da 
obra Macunaíma.

“Os manos bem sonsos gritaram:
– Uai! está doendo, mano! Pois quando bola bate na 
gente nem não dói!
Macunaíma teve raiva e atirando a bola com o pé 
bem pra longe falou:
– Sai, peste!
Veio onde estavam os manos:
– Não faço mais papiri, pronto!
E virou tijolos pedras telhas ferragens numa nuvem 
de içás que tomou São Paulo por três dias. O bichi-
nho caiu em Campinas. A tatorana caiu por aí. A bola 
caiu no campo. E foi assim que Maanape inventou o 
bicho-do-café, Jiguê a largarta-rosada e Macunaíma 
o futebol, três pragas.”



PUCRS               Concurso Vestibular
www.pucrs.br                          Inverno 2012

 12

35) Macunaíma, “o herói sem nenhum caráter” presente no 
fragmento, foi criado por

A) Oswald de Andrade.
B) José Lins do Rego.
C) Mario de Andrade.
D) Monteiro Lobato.
E) Raul Bopp.

__________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 36, considere 
as afirmativas abaixo.

I. Macunaíma é uma obra que pertence à escola modernista.

II. No excerto, o narrador refere-se ao futebol de forma 
positiva.

III. Na linguagem presente no fragmento, percebe-se a 
valorização da oralidade e do coloquialismo.

36) Está/Estão correta(s) a(s) afirmativa(s)

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

__________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 37, leia os 
excertos da crônica “Armando Nogueira, futebol e eu, 
coitada”, de Clarice Lispector, e as afirmativas.

“E o título sairia muito maior, só que não caberia numa 
única linha. Não leio todos os dias Armando Nogueira – 
embora todos os dias dê pelo menos uma espiada rápida 
– porque “meu futebol” não dá pra entender tudo. Se bem 
que Armando escreve tão bonito (não digo apenas “bem”), 
que às vezes, atrapalhada com a parte técnica de sua crô-
nica, leio só pelo bonito. (...) Armando dizia: “De bom grado 
eu trocaria a vitória de meu time num grande jogo por uma 
crônica…” e aí vem o surpreendente: continua dizendo que 
trocaria tudo isso por uma crônica minha sobre futebol.

(...)
Meu primeiro impulso foi o de uma vingança carinhosa: 

dizer aqui que trocaria muita coisa que me vale muito por 
uma crônica de Armando Nogueira sobre digamos a vida. 
Aliás, meu primeiro impulso, já sem vingança, continua: 
desafio você, Armando Nogueira, a perder o pudor e es-
crever sobre a vida e você mesmo (...).

E agora vou contar o pior: fora as vezes que vi por 
televisão, só assisti a um jogo de futebol na vida, quero 
dizer, de corpo presente. Sinto que isso é tão errado como 
se eu fosse uma brasileira errada.

(...)
Não, não imagine que vou dizer que futebol é um ver-

dadeiro balé. Lembrou-me foi uma luta entre vida e morte, 
como de gladiadores. E eu – provavelmente coitada de 
novo – tinha a impressão de que a luta só não saía das 
regras do jogo e se tornava sangrenta porque um juiz vi-
giava, não deixava, e mandaria para fora de campo quem 

como eu faria, se jogasse (!). Bem, por mais amor que eu 
tivesse por futebol, jamais me ocorreria jogar… Ia preferir 
balé mesmo. Mas futebol parecer-se com balé? O futebol 
tem uma beleza própria de movimentos que não precisa 
de comparações.”

A crônica “Armando Nogueira, futebol e eu, coitada”

1. sugere uma disputa carinhosa entre derrotas e suces-
sos do ato de escrever, metaforizado como jogo de 
palavras.

2. mostra que a cronista às vezes aprecia mais o estilo 
do que o conteúdo dos textos de Armando Nogueira.

3. revela uma narradora que nada sabe sobre futebol, 
considerando essa alienação como algo natural.

4. aponta semelhanças entre os movimentos do futebol 
e os do balé.

37) Estão corretas apenas as afirmativas

A) 1 e 2.

B) 1 e 3.

C) 1 e 4.

D) 2 e 4.

E) 2, 3 e 4.
___________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 38, considere o 
fragmento a seguir e as obras de Simões Lopes Neto.

“Vancê sabe como é que se joga o osso?
Ansim:
Escolhe-se um chão parelho, nem duro, que faz saltar, 
nem mole, que acama, nem areento, que enterra o osso.”

38) Sobre a obra de Simões Lopes Neto, NÃO é correto afirmar 
que esse autor

A) recorre predominantemente ao gênero narrativo do 
romance, mesmo que em alguns textos percebamos 
a presença do conto.

B) busca, com sua ficção, consolidar um projeto regiona-
lista, pautado pela idealização de um mundo agrário 
pitoresco.

C) promove uma grande inovação estilística em Contos 
Gauchescos, ao ceder a voz narrativa a um velho 
vaqueano, Blau Nunes.

D) vale-se do imaginário de três lendas bastante signifi-
cativas no universo do homem do pampa (O negrinho 
do pastoreio, M´Boitatá e A Salamanca do Jarau), 
reunindo-as em Lendas do Sul.

E) cria uma linguagem literária que busca representar a 
fala da campanha sul-rio-grandense, exemplificada no 
excerto acima, do conto “O Jogo do Osso”.
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INSTRUÇÃO: Responder à questão 39 com base nos 
textos 1 e 2, fragmentos de poemas de João Cabral 
de Mello Neto, e nas afirmativas.

Texto 1

“Ademir impõe com seu jogo
o ritmo do chumbo (e o peso),
da lesma, da câmara lenta,
do homem dentro do pesadelo.

Ritmo líquido se infiltrando
no adversário, grosso, de dentro,
impondo-lhe o que ele deseja,
mandando nele, apodrecendo-o.
(...)”

(“Ademir da Guia”)

Texto 2

“A bola não é a inimiga
como o touro, numa corrida;
e, embora seja um utensílio
caseiro e que se usa sem risco,
não é o utensílio impessoal,
sempre manso, de gesto usual:
é um utensílio semivivo,
de reações próprias como bicho
e que, como bicho, é mister
(mais que bicho, como mulher)
usar com malícia e atenção
dando aos pés astúcias de mão.”

(“O futebol brasileiro evocado na Europa”)

Sobre os fragmentos acima, afirma-se:

1. O texto 1 utiliza várias imagens para caracterizar 
um jogador de futebol que apresenta ritmo lento e 
pesado, mas destruidor.

2. O texto 2 metaforiza a bola de futebol, conside-
rando-a um organismo vivo, que carrega atributos 
naturalizados num estado de semivivência de bola-
bicho.

3. O primeiro texto centra-se num personagem em 
ação, enquanto o segundo tematiza o instrumento 
que possibilita essa ação.

39) Está/Estão correta(s) a(s) afirmativa(s)

A) 1, apenas.

B) 2, apenas.

C) 1 e 3, apenas.

D) 2 e 3, apenas.

E) 1, 2 e 3.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 40 com base nos 
fragmentos de poemas a seguir.

Texto 1

“Deixando a bola e a peteca,
Com que inda há pouco brincavam,
Por causa de uma boneca,
Duas meninas brigavam.
(...)
Tanto puxaram por ela,
Que a pobre rasgou-se ao meio,
Perdendo a estopa amarela
Que lhe formava o recheio.

E, ao fim de tanta fadiga,
Voltando à bola e à peteca,
Ambas, por causa da briga,
Ficaram sem a boneca ...”

(“A Boneca, Olavo Bilac”)

Texto 2

“A BELA bola
rola:
a bela bola do Raul.

Bola amarela,
a de Arabela.

A do Raul,
azul.

(...)

A bola é bela,
é bela e pura.

É bela, rola e pula,
é mole, amarela, azul.
(...)”

(“Jogo de Bola”, Cecília Meireles)

Sobre os fragmentos acima, afirma-se:

1. Embora “Jogo de Bola” apresente características sim-
bolistas e “A Boneca” alinhe-se à estética modernista, 
em ambos se percebe uma preocupação com a rima 
e com a métrica clássica.

2. O texto 1, de Olavo Bilac, tematiza a amizade de duas 
meninas, que desistem de brincar depois da disputa 
por uma boneca.

3. No texto 2, de Cecília Meireles, percebem-se, na forma 
e no conteúdo, características da linguagem infantil.

4. No poema 2, as aliterações constroem um efeito sonoro 
significativo.

40) Estão corretas apenas as afirmativas

A) 1 e 2.
B) 1 e 3.
C) 2 e 3.
D) 3 e 4.
E) 1, 2 e 4.
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MATEMÁTICA

Um candidato procurou a coordenação do Curso de 
Matemática para saber do uso desta disciplina nas 
diversas áreas de conhecimento. Foi-lhe dito que 
vários problemas são resolvidos com conhecimentos 
de Matemática do Ensino Médio, tais como os apre-
sentados a seguir.

41) Uma formiga percorre uma circunferência trigono-
métrica partindo de sua origem. Ela para no ponto 
P(x, 1/5) do primeiro quadrante. O cosseno do arco 
percorrido pela formiga é

A) 24
5

B) 26
5

C) 24
5

D) 4
5

E) 2
5

_____________________________________________

42) A   função   Custo   Total   para   produzir   x   unidades  
de   um   certo   produto   é   dada,   em   reais,   por 
C(x) = x3 – 30x2 + 400x +500. O custo de fabricação 
de 10 unidades é de _______ reais.

A)   500
B) 1000
C) 2500
D) 3500
E) 8500

_____________________________________________

43) O lucro mensal de uma microempresa é dado pela 
função L(x) = –x2 + 4x – 3, onde x é a quantidade 
produzida e vendida e L é expresso em milhares de 
reais. Assim, o lucro máximo dessa microempresa é 
_________ reais.

A) 6000
B) 4000
C) 3000
D) 2000
E) 1000
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44) Uma  indústria  deseja  fabricar  uma  caixa  de  lápis 
na  forma  de  um  cilindro  reto  de  diâmetro  medindo 
10 centímetros e altura medindo 20 centímetros. O ma-
terial usado para a tampa e a base custa R$ 5,00 por 
centímetro quadrado, e o material a ser usado na parte 
lateral custa R$ 3,00 por centímetro quadrado. O custo 
total do material para fabricar esta caixa de lápis será 
de __________ reais.

A)   725π
B)   850π
C) 1100π
D) 1600π
E) 1750π

________________________________________________

45) Na escala Richter, a magnitude M de um terremoto está 
relacionada com a energia liberada E, em joules (J), 
pela equação logE = 4,4 + 1,5M. Em março de 2011, a 
costa nordeste do Japão foi atingida por um terremoto 
de magnitude 9,0 na escala Richter. Então, o valor da 
energia liberada E por este terremoto está no intervalo

A) [13, 14]

B) [17, 18]

C) [1013, 1014]

D) [1017, 1018]

E) [1053, 1054]
________________________________________________

46) Uma agência de publicidade pretende divulgar um novo 
produto numa cidade. Para isso, deve colocar, na rodovia 
de acesso, 10 painéis de publicidade, mantendo a mes-
ma distância entre eles. O primeiro painel será colocado 
no quilômetro 131 e o último no quilômetro 311. Então, 
a distância entre os painéis é de _______ quilômetros.

A) 44
B) 41
C) 22
D) 20
E) 18

________________________________________________

47) Uma companhia de teatro lírico é formada por cinco 
sopranos e seis tenores. Para uma das cenas de uma 
ópera, o diretor precisa de cinco cantores, sendo três 
sopranos e dois tenores. Então, o número de possibili-
dades para a escolha dos participantes desta cena é

A)     150
B)     462
C)   1800
D)   7200
E) 55440
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48) A Receita Federal apresenta a tabela a seguir para 
o cálculo do Imposto de Renda a ser pago pelos 
contribuintes em 2012, na qual a base de cálculo é a 
renda líquida.

IMPOSTO DE RENDA - 2012

Base de cálculo
(em reais) Alíquota

Parcela a
deduzir

(em reais)
Até 1637,11 – Isento
1637,12  a  2453,50     7,5% 122,78
2453,51  a  3271,38   15% 306,80
3271,39  a  4087,65   22,5% 552,15
Acima de 4087,65   27,5% 756,53

Um contribuinte com renda líquida x no intervalo 
[3271,39; 4087,65] deve calcular o imposto a pagar 
y pela fórmula

A) y = 22,5x – 552,15

B) y = 22,5x + 552,15

C) y = 2,25x – 552,15

D) y = 0,225x + 552,15

E) y = 0,225x – 552,15
_____________________________________________

49) As equações y 3x 1

y 2x 9

− =−
 + =

 representam as funções 

oferta e demanda, respectivamente, de um determi-
nado produto, onde x é o preço unitário. Quando a 
oferta e a demanda forem iguais, o valor do preço x
será de

A)   1,6
B)   2
C)   3
D)   5
E) 10

_____________________________________________

50) Três   dardos   são   jogados   em   um   plano carte-
siano  e  acertam  uma  circunferência  de  equação 
(x – 9)2 + (y + 4)2 = 25. Um quarto dardo é jogado e 
acerta o centro desta circunferência. Então, as coor-
denadas do último dardo são

A) (–3, 2)
B) (3, –2)
C) (9, –4)
D) (–9, 4)
E) (–5, 25)
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LÍNGUA INGLESA

INSTRUCTION: Answer questions 51 to 55 about 
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
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Glossary:

wizened (adj) old and with a lot of wrinkles on the skin. E.g. a 
wizened old man.

antics (noun) behavior that is funny or silly in an enjoyable way.

pretend (adj) imaginary. E.g. The kids are passing around 
pretend cookies.

51) The best alternative to fill in the space in line 05 is:

A) Yet, which country is the wisest?
B) So how did he reach this conclusion?
C) Still, can grasshoppers become wiser?
D) But is it true that age brings wisdom?
E) Then what does masterhood consist of?

_____________________________________________

52) The main topic of this text is that

A) people from different cultures develop maturity at 
different rates.

B) one can fool around like grasshoppers when 
young. 

C) there are people who are more willing to participate 
than others.

D) youngsters everywhere can help elderly people 
to grow wiser.

E) we learn from the conflicts with family and friends.
_____________________________________________

53) The Japanese who participated in this study

A) only pretended they read the articles.

B) showed that their youngsters are not very wise.

C) were people with different jobs and backgrounds.

D) taught young students to improve their attitude.

E) reasoned better when they worked in groups.
_____________________________________________

54) According to the text, the necessary skills to become 
wise are all of the ones below, EXCEPT

A) proactivity.

B) expertise.

C) concession.
D) flexibility.

E) open-mindedness.
_____________________________________________

55) The expression “Taken at face value” (line 31) is used 
to indicate that something

A) has been proven and acknowledged as valuable.
B) is excessively emphasized to be considered.
C) can easily be validated through the available data.
D) requires further investigation to be taken into 

account.
E) is accepted as true the way it appears to be.

One stereotype of wisdom is a wizened Zen-master 
smiling benevolently at the antics of his pupils, while 
referring to them as little grasshoppers, safe in the 
knowledge that one day they, too, will have been set 
on the path that leads to wizened masterhood. ______ 
A study two years ago in North America, by Igor 
Grossmann of the University of Waterloo, in Canada, 
suggested that it is. In as much as it is possible to 
quantify wisdom, Dr. Grossmann found that elderly 
Americans had more of it than youngsters. Now he 
has extended his investigation to Asia – the land of 
the wizened Zen-master – and, in particular, to Japan. 
There, he found, in contrast to the West, that the 
grasshoppers are their masters’ equals almost from 
the beginning.

Dr.   Grossmann’s   study,   just   published   in 
Psychological Science, recruited 186 Japanese from 
various walks of life and compared them with 225 
Americans. Participants were asked to read a series of 
pretend newspaper articles and then asked “What do 
you think will happen after that?” The responses were 
scored on a scale of one to three, to capture the degree 
to which they discussed what psychologists consider 
five crucial aspects of wise reasoning: willingness to 
seek opportunities to resolve conflict; willingness to 
search for compromise; recognition of the limits of 
personal knowledge; awareness that more than one 
perspective on a problem can exist; and appreciation 
of the fact that things may get worse before they get 
better.

Taken  at  face  value,  these  results  suggest 
Japanese  learn  wisdom  faster  than  Americans. 
Generally, America is seen as an individualistic society, 
whereas Japan is quite collectivist. Yet Japanese 
have higher scores than Americans for the sort of 
interpersonal wisdom you might think would be useful 
in an individualistic society. Americans, by contrast – at 
least in the maturity of old age – have more intergroup 
wisdom than the purportedly collectivist Japanese. 
Perhaps, then, you need individual skills when society 
is collective, and social ones when it is individualistic.

(Source: The Economist. Internet site April 11, 2012)
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INSTRUCTION: Answer questions 56 to 60 in 
relation to text 2.

TEXT 2

Don’t hate me because I’m beautiful

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
29
30
31

56) According to the research, attractive women

A) have only one downside of being attractive: to 
keep away unpleasant male colleagues.

B) might be better off not including a photo with their 
job application.

C) need to send out more CV to have the chance to 
be interviewed.

D) are equally graded with hunks.

E) arouse jealousy among their female and male 
staff.

57) According to the second paragraph, the researchers

A) have found an unexpected relation between physical 
attractiveness and careers.

B) criticized the people in charge of Human Resource 
departments.

C) are encouraging appealing women to improve their 
curricula.

D) aim to discuss society’s prejudice towards attractive 
women.

E) advise unlovely women to attach photos when 
applying for jobs.

________________________________________________

INSTRUCTION: Answer question 58 in relation to the 
researchers results referred in text 2.

Attractive women who want to be hired immediately should

1. fight against discrimination and jealousy.
2. analyze the cause of the inequality.
3. avoid to send pictures with their résumés, if possible.
4. criticize the way HR staff interview women.
5. attach to their CV photos that make them look 

graceless.

58) The only correct attitudes are

A) 1 and 2.
B) 3 and 5.
C) 2, 3 and 4.
D) 2, 4 and 5.
E) 1, 3, 4 and 5.

________________________________________________

59) The word “breaks” in “attractive women get a lot of the 
breaks” (lines 01-02) has the same meaning as in:

A) If the weather breaks we can go outdoors to play.

B) His voice usually breaks when he gets upset.

C) There were small breaks at the corner of the frame 
which the police didn’t notice.

D) How many breaks are there on a baseball game?

E) Some people seem to get all the breaks even when 
there is no great difference in talent.

________________________________________________

60) The words “unavoidable” (line 29) and “unpalatable” (line 
29) are formed by adding the prefix “un-” to “avoidable”
and to “palatable”, in order to give them the opposite 
meaning. The alternative where this did not occur is

A) unlettered.
B) unworthy.
C) unanimous.
D) unbuttoned.
E) unwholesome.

At work, as in life, attractive women get a lot of 
the breaks. Studies have shown that they are more 
likely to be promoted than their plain-Jane colleagues. 
Because people tend to project positive traits onto 
them, such as sensitivity and poise, they may also 
be at an advantage in job interviews. But research 
by two Israelis suggests otherwise.

These  researchers  looked  at  what  happens 
when job hunters include photos with their curricula 
vitae (CV), as is the norm in much of Europe and 
Asia. They sent fictional applications to over 2,500 
real-life vacancies. For each job they sent two very 
similar résumés, one with a photo, one without. For 
men, the results were as expected. Hunks were more 
likely to be called for an interview if they included a 
photo. Ugly men were better off not including one. 
However, for women this was reversed. Attractive 
females were less likely to be offered an interview if 
they included their photo.

At  first  they  considered  that  people  assume 
beautiful women to be stupid. However, the photos 
had also been rated on how intelligent people 
thought each subject looked; there was no correlation 
between perceived intellect and physical beauty. So 
the cause of the discrimination must lie elsewhere. 
Human Resource (HR) departments tend to be staffed 
mostly by women. Indeed, 93% of those tasked with 
selecting whom to invite for an interview were female. 
The researchers unavoidable – and unpalatable 
– conclusion is that old-fashioned jealousy led the 
women to discriminate against pretty candidates.

(Source: The Economist – Mar 31st 2012, adapted)


