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

QUÍMICA

INSTRUÇÃO: Responder à questão 1 com base
no texto a seguir.

“No verão de 1774, Joseph Priestley, na Inglaterra,

descobriu que quando se aquecia cal de mercúrio (óxi-

do de mercúrio) ao rubro, ela desprendia um “ar” que,

surpreendentemente, parecia ainda mais forte ou mais

puro do que o ar comum. [...] Fascinado, Priestley

investigou mais a fundo, descobrindo que camundon-

gos podiam viver naquele ar por um tempo quatro ou

cinco vezes maior do que no ar comum. E assim,

convencido de que aquele “novo” ar era benigno, ele

próprio o experimentou.”

SACHS, Oliver. Tio Tungstênio. São Paulo: Companhia das

Letras, 2002. p. 114.

1) O “novo ar” de que trata o texto é constituído essen-

cialmente do elemento químico que

A) tem massa atômica 14 e número atômico 7.

B) tem símbolo Hg.

C) é menos eletronegativo do que o elemento lítio.

D) tem função oxidante na formação da água.

E) é  localizado  no  primeiro  período  da  Tabela

Periódica.

_________________________________________________________

2) Os hidretos de metais alcalino-terrosos reagem com

água para produzir hidrogênio gasoso, além do

hidróxido correspondente. Considerando que a cons-

tante universal dos gases é 0,082 atm.L/mol.K, a

massa de hidreto de cálcio, CaH
2
, necessária para

produzir gás suficiente para inflar um balão com 24,6

litros, a 27oC e pressão de 1atm, é, aproximadamen-

te, _________ gramas.

A) 21

B) 42

C) 50

D) 63

E) 80

3) A ressaca provocada por bebidas alcoólicas é causada,

principalmente, pela transformação do etanol em etanal.

Sobre essa transformação, é correto afirmar que

A) o estado de oxidação do átomo de carbono dire-

tamente ligado ao grupo funcional passa de +1

para -1.

B) o álcool se reduz e funciona como agente oxidante.

C) a geometria dos ligantes em torno do carbono que

pertence ao grupo funcional muda de tetraédrica

para trigonal plana.

D) o  reagente  é  isômero  funcional  do  produto  da

reação.

E) o produto obtido tem massa molar pouco superior

à do etanol.

__________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 4, consi-
dere as informações contidas no texto a seguir.

Para que o corpo humano funcione de maneira satisfa-

tória, o pH do plasma sanguíneo deve ser mantido em

um intervalo de 7,35 a 7,45. O gás carbônico produzi-

do pelo metabolismo do corpo humano participa de

um equilíbrio químico que pode ser representado, de

forma simplificada, como:

CO
2(g) 

+ H
2
O

(l)
         H+

(aq)
 + HCO

3
–

(aq)

Quando, por problemas respiratórios, a eliminação de

gás carbônico pela expiração de uma pessoa é insu-

ficiente, a concentração de CO
2
 no sangue aumenta,

ocorrendo um deslocamento do equilíbrio químico. Os

sintomas deste distúrbio são desorientação, irritabili-

dade e coma. Em casos extremos, pode ocorrer mor-

te por parada cardiorrespiratória. O tratamento con-

siste na administração de uma solução salina

intravenosa para correção do pH.

4) Pela análise do texto, é correto afirmar que

A) pessoas com asma, pneumonia ou enfisema pul-

monar apresentam um aumento do pH do sangue

devido ao deslocamento do equilíbrio para a direita.

B) o tratamento pode ser a administração intravenosa

de uma solução aquosa de bicarbonato de sódio.

C) a diminuição do pH do sangue é decorrente do

deslocamento do equilíbrio para a esquerda.

D) o tratamento pode ser a administração intravenosa

de uma solução aquosa de cloreto de amônio.

E) o tratamento pode ser a administração intravenosa

de uma solução aquosa de cloreto de sódio.
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5) O suor é necessário para manter a temperatura do

corpo humano estável. Considerando que a entalpia

de formação da água líquida é -68,3 kcal/mol e a de

formação do vapor de água é de -57,8 kcal/mol e

desconsiderando os íons presentes no suor, é corre-

to afirmar que na eliminação de 180 mL de água pela

transpiração são

A) liberadas 10,5 kcal.

B) absorvidas 105 kcal.

C) liberadas 126,10 kcal.

D) absorvidas 12,61 kcal.

E) absorvidas 1050 kcal.

________________________________________________________

6) O mecanismo da reação do brometo de hidrogênio

com o dióxido de nitrogênio pode ser representado

em duas etapas:

HBr
(g)

 + NO
2(g)

          HBrO
(g)

 + NO
(g)

 (lenta)

HBr
(g)

 + HBrO
(g)

          Br
2(g)

 + H
2
O

(g)
 (rápida)

A partir do mecanismo proposto, é correto afirmar:

A) A lei de velocidade da reação pode ser expressa

por v= k.[HBr]2.[NO
2
].

B) A velocidade da reação depende das concentra-

ções molares de HBr e de NO
2
.

C) A velocidade da reação depende da concentra-

ção do HBrO.

D) Quando duplicamos a concentração de ambos os

reagentes, a velocidade da reação também duplica.

E) Quando duplicamos a concentração do HBr, a

velocidade da reação quadruplica.

_________________________________________________________

7) Utilizou-se, em uma cuba eletrolítica, uma corrente

elétrica para depositar toda a prata existente em 0,5

litro de uma solução 0,2M de AgNO
3
. Se F é a carga

de um mol de elétrons, qual a carga necessária para

completar a operação?

A) 0,1F

B) 0,2F

C) 0,5F

D) 1,0F

E) 2,0F

_________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 8, anali-
se as informações a seguir.

1.  gasolina

2.  gás liquefeito de petróleo

3.  biodiesel

4.  gás natural

5.  álcool hidratado

8) Dentre os combustíveis listados, NÃO são constituí-

dos por hidrocarbonetos os de número

A) 1 e 2

B) 1 e 3

C) 2 e 4

D) 3 e 5

E) 4 e 5

_______________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 9, anali-
se  o  gráfico  a  seguir,  referente  a  massas  de
reagentes e produtos que participaram de uma
reação de obtenção do etino (acetileno).

9) A massa, em gramas, de etino obtido nessa reação,

que corresponde à coluna representada pelo ponto

de interrogação, é

A) 13

B) 26

C) 52

D) 74

E) 152

_______________________________________________________

10) Em relação ao PET (polietileno tereftalato), muito usa-

do em embalagens na indústria alimentícia, represen-

tado a seguir,

é correto afirmar que

A) é um ácido carboxílico.

B) tem grupos funcionais característicos dos éteres.

C) tem massa molar igual a 230g.

D) é um monômero.

E) é um composto de cadeia mista e heterogênea.
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GEOGRAFIA

INSTRUÇÃO: Responda à questão 11 com base
nas informações e nas afirmativas referentes ao
mundo islâmico.

Quando se concebe uma ação consciente sobre o

espaço que representa a intencionalidade do domínio

por  meio  do  poder,  identifica-se  uma  atitude  geo-

política. O mundo islâmico, que faz parte deste mun-

do geopolítico, soma hoje mais de um bilhão de fiéis.

Compreender o Islamismo é entender muitas tensões

e acontecimentos que envolvem praticamente toda a

sociedade planetária.

Quanto ao mundo islâmico, afirma-se:

I. Uma das causas da expansão do Islamismo é a
taxa de crescimento populacional ainda elevada
em países que praticam essa religião, como a
África do Norte e o Oriente Médio.

II. A expansão do número de fiéis não constitui mais
uma causa de crescimento do Islamismo, já que
esse movimento religioso não tem como princípio
a conquista de elementos novos e sim a fervoro-
sa participação dos antigos adeptos e de suas
famílias.

III. A unidade básica islâmica é a mesma, porém há
uma divisão interna que representa diversas rami-
ficações, destacando-se a xiita e a sunita, esta a
mais numerosa em adeptos.

IV. Os islâmicos que vivem na Europa e na América
são descendentes do mundo árabe, diferentemen-
te dos muçulmanos espalhados pela Ásia, que
descendem do Islamismo fundamentalista.

11) As afirmativas corretas são, apenas,

A) I e II.

B) I e III.

C) I e IV.

D) II e IV.

E) II, III e IV.

12) Os principais jornais do mundo noticiaram, entre os
dias 19 e 20 de agosto de 2010, a retirada das tropas
americanas do Iraque. Esse evento registra um acon-
tecimento histórico-geográfico que fundamenta um
novo momento para os iraquianos. Futuramente, essa
temporalidade  será  uma  marca  do  passado  com
consequências que nós hoje somos incapazes de
reconhecer inteiramente, pois a velocidade dos fatos
nos leva a crer que nem tudo o que prevemos pode
realmente acontecer.

Quanto a esse contexto, é correto afirmar:

A) A  invasão  das  tropas  americanas  no  Iraque
teve  início  com  os  primeiros  bombardeios,  a
famosa  “guerra  de  hora  marcada”,  em  março
de 1990, com o objetivo de encontrar o ditador
Saddam Hussein.

B) O presidente norte-americano Barack Obama
anunciou em 2003 a conquista de Bagdá, insti-
tuindo o poder sobre o Iraque.

C) Uma  das  características  desse  conflito  foi  não
ter  havido  mortes de  civis em  números  signifi-
cativos.

D) Em dezembro de 2006, Saddam Hussein foi exe-
cutado em Bagdá, por cometer crimes contra a
humanidade, um registro importante na história
das conquistas americanas no Iraque.

E) Os  Estados  Unidos  invadiram  o  Iraque  para
convencer seu povo da importância da fé cristã e
promover a paz no Oriente Médio, de modo que
os países dessa região possam usufruir do petró-
leo para se desenvolverem.

__________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responda à questão 13 com base
nas  informações  e  afirmativas,  referentes  à
distribuição da água no mundo.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde,
cerca de 1.5 bilhões de pessoas não têm acesso à
água potável, 2 bilhões não dispõem de instalações
sanitárias e 4 bilhões não estão ligadas a uma rede
de saneamento. A água é um recurso distribuído de
forma desigual, mas o maior problema é a desigual-
dade de condições de vida da população, que muitas
vezes tem acesso à água, mas não tem condições
de utilizá-la.
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Nesse contexto, afirma-se:

I. Mais de 50% da população mundial não tem acesso à água potável e 20% não tem saneamento sanitário.
II. A Ásia é hoje o continente mais extenso, mais populoso e o que apresenta a maior reserva de água do mundo.
III. Mais de 60% da população mundial concentra-se em países pobres, ou periféricos, onde a distribuição de

água potável ainda é deficitária.
IV. O Brasil, um dos países que tem mais água no mundo, ainda apresenta problemas de abastecimento de água

tratada.

13) As afirmativas corretas são, apenas,

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

___________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 14, considere o mapa da Europa e as informações.

Representando um terço do PIB mundial e um mercado interno de meio bilhão de habitantes, a União Europeia faz
parte do mundo contemporâneo com uma estrutura de poder fundamental para definir as relações internacionais.

Os países identificados com os números 1, 2 e 3 apresentam características diferentes dentro ou fora da União
Europeia.

OCEANO
ATLÂNTICO

Á S I A

Á F R I C A

MAR
BÁLTICO

MAR
DO

NORTE

MAR MEDITERRÂNEO

MAR NEGRO
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Sobre eles, afirma-se:

I. O país indicado pelo número 1 não pertence à
União Europeia e é considerado neutro dentro da
Europa, pois não se envolve em questões políti-
cas e militares intercontinentais.

II. O país indicado pelo número 2 fez parte das pri-
meiras integrações europeias, porém não perten-
ce à zona de abrangência do Euro.

III. O país representado pelo número 3, apesar de ter
sofrido no último ano problemas econômicos e
sociais, faz parte da zona de abrangência do Euro.

IV. A numeração 1, 2 e 3 corresponde à ordem tem-
poral de tentativas desses países para ingressar
na União Europeia.

14) As afirmativas corretas são, apenas,

A) I e III.

B) II e IV.

C) III e IV.

D) I, II e III.

E) I, II e IV.
_________________________________________________________

15) As plantas geneticamente alteradas, cultivadas nos
últimos 10 anos, têm trazido resultados espetacula-
res, embora de forma localizada. Culturas como a soja,
o  algodão,  o  milho  e  a  colza  transgênicas  ocupam
cerca de 120 milhões de hectares no mundo.

Quanto a esse fato, é correto afirmar:

A) No Brasil, esse tipo de produção continua sendo
proibido, e os agricultores que insistem em pro-
duzir utilizando essa prática sofrem desgastes
com a justiça.

B) A produção de transgênicos permitiu a erradicação
da subnutrição em muitos países pobres do mundo.

C) O maior objetivo deste cultivo é fazer frente à es-
cassa quantidade de terras cultiváveis no mundo.

D) Países como a Índia e a China são desfavoráveis
a esse tipo de produção, por entenderem que ela
provoca o êxodo rural.

E) Os principais debates que se referem à produção
dos transgênicos estão pautados no controle e
na gestão dos riscos biotecnológicos que podem
afetar a humanidade.

16) A estruturação de uma rede de grandes aglomerações
urbanas e megalópoles caracteriza as últimas déca-
das. O poder destas cidades não está pautado em
sua extensão, nem mesmo na quantidade da sua
população, como antigamente.

Entre os critérios que atualmente definem uma aglome-
ração urbana como polo de poder, é correto apontar:

A) Desenvolvimento informacional capaz de articular
fluxos financeiros e culturais.

B) Taxas de crescimento urbano altas e de cresci-
mento territorial baixas.

C) Presença de densas indústrias, com uma eleva-
da mão de obra.

D) Desenvolvimento de bolsa de valores e presença
de capitais estrangeiros definindo uma economia
estatal centralizada.

E) Divisão entre bairros residenciais e cidades infor-
mais, com alto rendimento econômico.

________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 17, ana-
lise as afirmativas a seguir, referentes à relação
do Brasil com o mundo, e preencha os parênte-
ses com V (verdadeiro) ou F (falso).

(   ) O Brasil é membro fundador da ONU, e suas mis-
sões de paz nessa organização são reconheci-
das internacionalmente.

(   ) Nosso país é membro permanente do Conselho
de Segurança da ONU, com ações no Haiti des-
de 2004.

(   ) O Brasil é um componente do grupo chamado
G20, constituído por países preocupados com as
relações econômicas internacionais.

(   ) O governo brasileiro preside a UNASUL, organi-
zação que tem por objetivo substituir o papel de
integração regional do MERCOSUL.

(   ) A população brasileira não tem representatividade
consular no Continente Africano.

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

A) F – F – V – F – V

B) V – V – F – V – F

C) V – F – V – F – F

D) V – V – V – F – F

E) F – F – F – V – V
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INSTRUÇÃO:  Para  responder  à  questão  18,
observe o texto e o mapa, referentes a biomas
brasileiros.

A paisagem lembra uma continuidade de árvores
retorcidas, de casca grossa e copas densas e bai-
xas. Os espaços entre as árvores são preenchidos
por gramíneas que retomam o fôlego após o fogo sa-
zonal. De repente, essa vegetação, que esconde uma
enormidade de frutas e flores exóticas, dá lugar a plan-
tações e à criação de animais. O homem toma conta
do espaço, descaracterizando o potencial natural.

18) Com base no texto e no mapa, é correto concluir que
a localização, a paisagem e a cultura estão correta-
mente combinadas na alternativa

_________________________________________________________

19) Três  viajantes  (A,  B  e  C)  saíram  de  Londres  às
20 horas (hora local de Londres) do dia 12 de janeiro,
com  destino  a  São  Paulo (A),  Salvador (B)  e
Cuiabá (C).  Considerando  que  no  Brasil  estava
ocorrendo o horário de verão, e que a viagem demorou
12 (A), 14 (B) e 16 (C) horas, é correto concluir que o
horário e o dia de chegada foram, respectivamente,

A) 7h – dia 13 6h – dia 13        8h – dia 13
B) 8h – dia 12 8h – dia 12        8h – dia 12
C) 6h – dia 13 7h – dia 13        9h – dia 13
D) 8h – dia 13 6h – dia 12        9h – dia 12
E) 6h – dia 13 7h – dia 13        8h – dia 13

INSTRUÇÃO:  Para  responder  à  questão  20,
observe, no mapa das bacias hidrográficas do
Brasil, aquelas que estão numeradas, e as afir-
mativas.

I. A bacia hidrográfica representada pelo número 1
tem o maior potencial hídrico e um dos menores
potenciais hidroelétricos instalados, pois o con-
sumo de energia local ainda é reduzido em rela-
ção a outros lugares do Brasil.

II. A bacia hidrográfica identificada pelo número 5 é
considerada a maior bacia totalmente brasileira,
e nela está instalada a Hidroelétrica de Tucuruí,
construída principalmente para abastecer Carajás,
área produtora de minérios.

III. As  bacias  hidrográficas  correspondentes  aos
números 2 e 4 são, respectivamente, Paraná e
Paraguai, duas bacias totalmente navegáveis.

IV. A bacia hidrográfica referida pelo número 3 pos-
sui duas hidroelétricas importantes para o Rio
Grande do Sul, a de Machadinho e a de Itá.

20) As afirmativas corretas são, apenas,

A) I e II.

B) II e III.

C) III e IV.

D) I, II e IV.

E) I, III e IV.

oãçazilacoL
apamon

megasiaP
arutluC
alocírga

)A 1 odarreC ogirT

)B 2 agnitaaC racúça-ed-anaC

)C 2 odarreC ajoS

)D 3 agnitaaC racúça-ed-anaC

)E 3 sopmaC ohliM
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HISTÓRIA

21) No século V a.C., após as Guerras Greco-Pérsicas e
com a formação da chamada Confederação de Delos,
o mundo grego conheceu um período de hegemonia
de Atenas, durante o qual destacaram-se o governo e
a política de Péricles. NÃO é uma característica des-
sa política

A) o  combate  contra  o  partido  aristocrático  em
Atenas e nas cidades por ela controladas.

B) a consolidação de instituições como a Assembleia
Popular, o Conselho dos Quinhentos e a Heleia.

C) o estabelecimento de remuneração aos cidadãos
mais pobres, por participação nas sessões da
Assembleia Popular.

D) a  concessão  dos  direitos  de  cidadania  aos
metecos e às mulheres livres.

E) o apoio às manifestações artísticas e culturais
em Atenas.

_________________________________________________________

22) No ano de 800, Carlos Magno foi coroado imperador,
na condição simbólica de sucessor dos Augustos.
Esse  ato,  representativo  da  reconstituição  de  um
sistema imperial no ocidente europeu, consolidava a
aliança tradicional entre o reino dos _________ e a
_________, vínculo fortalecido pelo combate à expan-
são _________ naquela região do continente.

A) Francos       seita cristã albigense      bizantina
B) Lombardos      Igreja cristã ortodoxa     islâmica
C) Francos       Igreja cristã romana     islâmica
D) Lombardos      seita cristã albigense      bizantina
E) Francos       Igreja cristã romana      bizantina

______________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 23, consi-
dere o texto abaixo, do filósofo John Locke (1623-
1704), extraído da obra Sobre o Governo Civil.

“Se o homem em estado de natureza está tão livre
quanto se disse, se é senhor absoluto de sua pessoa
e bens (...), sem estar sujeito a quem quer que seja,
por que abandonará sua liberdade? Por que (...) se
sujeitará ao domínio e controle de algum outro poder?
Ao que é evidente responder que, embora em estado
de natureza tenha esse direito, o seu gozo é muito
incerto (...), a fruição da propriedade que tem nesse
estado é muito arriscada e muito insegura; e não é
sem razão que procura e está disposto a formar com
outros uma sociedade (...) para a preservação mútua
de suas vidas, liberdades e bens, a que chamo pelo
nome geral de – propriedade”.

Apud FENTON, Edwin. 32 problemas na

história universal. São Paulo: Edart, 1974, p. 90-1.

23) Considerado  um  dos  fundadores  do  pensamento
liberal,  Locke,  no  texto,  examina  os  motivos  que
levam os indivíduos a saírem do “estado de natureza”,
fundando a chamada “sociedade política” (o Estado).
O  conceito  de  propriedade  está  no  centro  desses
motivos, sendo esta considerada como

A) uma concessão parcial da sociedade política aos
indivíduos.

B) uma prerrogativa que nasce com o estabelecimen-
to da sociedade política.

C) o fundamento moral para o exercício do poder
absoluto do Estado.

D) o fruto material da exploração do homem pelo
homem.

E) um direito natural a ser protegido pela sociedade
política.

________________________________________________________________

24) A autora francesa Josette François afirma: “depois da
humilhação de 1871, as crianças francesas passa-
ram a ser educadas para um único fim: a vingança
necessária. Todas as canções que se escutavam nas
festas familiares falavam da Alsácia-Lorena”.

Apud SENISE, M.H.V. e PAZZINATO, A. L. . História moderna

e contemporânea. 12 ed. São Paulo: Ática, 1998, p. 217.

A “humilhação” mencionada refere-se ao resultado da
guerra _________. A “vingança necessária” era contra
_________, sob cujo domínio encontrava-se a região
mencionada. Um dos efeitos internacionais dessa
posição francesa foi a assinatura, em 1907, da cha-
mada Tríplice Entente, com _________.

A) da Crimeia
a República Federal da Alemanha
EUA e Inglaterra

B) franco-prussiana
o império alemão
Inglaterra e Rússia

C) da Crimeia
o “Segundo Reich” alemão
EUA e Inglaterra

D) franco-prussiana
o império alemão
EUA e Inglaterra

E) franco-prussiana
a República Federal da Alemanha
Inglaterra e Rússia
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25) Em abril de 1992, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a absolvição de quatro policiais brancos que haviam
agredido um cidadão negro, tendo sido a cena da agressão registrada por um cinegrafista amador e divulgada pela
televisão, causou a eclosão de um dos maiores conflitos ligados à questão negra naquele país. A revolta popular
espalhou-se por 13 cidades, provocou 58 mortes, 1500 feridos, 3000 presos, mais de 1000 prédios incendiados,
lojas saqueadas e cerca de 1 bilhão de dólares em prejuízos. Considerando a conjuntura norte-americana e global
do princípio dos anos 1990, é correto associar esse conflito étnico-político aos fatos a seguir, EXCETO

A) aos efeitos da concorrência de empresas estrangeiras nos Estados Unidos.

B) ao aprofundamento da recessão na economia estadunidense.

C) ao aumento da taxa de desemprego naquele país.

D) à legislação segregacionista ainda existente nos Estados do sul.

E) à redução dos programas sociais praticada pelos governos republicanos.

___________________________________________________________________________________________________________________

26) Em dois momentos houve invasão holandesa ao Brasil. Em conflito com a Espanha, o governo holandês, decidido
a retomar o comércio da cana de açúcar no nordeste brasileiro, cria a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais
ou Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais (WIC). A primeira invasão do território brasileiro ocorreu nos
anos de 1624 e 1625, __________, na Capitania __________, então sede do Governo Geral. A segunda invasão
deu-se no ano de 1630, desta vez _________, na Capitania _________.

A) em Salvador da Bahia em Olinda e Recife   de Pernambuco

B) em Olinda e Recife de Pernambuco em Salvador   da Bahia

C) em Maceió das Alagoas em São Luiz    do Maranhão

D) na Bahia de Todos os Santos da Bahia em João Pessoa    da Paraíba

E) no Rio de Janeiro do Rio de Janeiro na Baía da Guanabara    do Rio de Janeiro

___________________________________________________________________________________________________________

27) A Guerra de Canudos é objeto de análise de Euclides da Cunha, em sua obra “Os Sertões”. Ao descrever o
desfecho do movimento, o autor afirma:

Concluídas as pesquisas nos arredores, e recolhidas as armas e munições de guerra, os jagunços reuniram os

cadáveres que jaziam esparsos em vários pontos. Decapitaram-nos. Queimaram os corpos. Alinharam depois,

nas duas bordas da estrada, as cabeças, regularmente espaçadas, fronteando-se, faces volvidas para o caminho.

Por cima, nos arbustos marginais mais altos, dependuraram os restos de fardas, calças e dólmãs multicores,

selins, cinturões, quepes de listras rubras, capotes, mantas, cantis e mochilas...

CUNHA, E. Os sertões. São Paulo: Abril Cultural, 1979. p. 255.

A Guerra de Canudos é considerada um movimento

A) monarquista, inspirado nas ideias de Benjamin Constant, já que sua principal luta era pelo retorno da família
real ao Brasil.

B) de cunho político-partidário, liderado por Padre Cícero no sertão baiano, tendo o intuito de combater a fome e
a miséria.

C) de cunho messiânico, liderado por Antônio Conselheiro, que conseguiu reunir cerca de 20 mil seguidores,
pregando a salvação da alma.

D) abolicionista, por isso refugiou grande contingente de ex-escravos, o que passou a prejudicar os latifúndios por
falta de mão-de-obra, ocasionando uma reação militar.

E) sertanejo, já que reuniu população do interior paulista que se dedicava à criação de animais para subsistência
e a pequenas plantações em latifúndios.
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28) O café foi o principal produto de exportação brasilei-
ro, desde meados de 1890 até a década de 1930.
Mas esta produção não esteve isenta de crises, como
a ocorrida ao final do século XIX, devido ao excesso
de produção mundial e consequente queda nos pre-
ços. Como medida para combater a crise no período,
destaca-se

A) o lançamento do II Plano Nacional de Desenvolvi-
mento (PND), que iniciou o processo de abertura
política  e  garantiu,  em  curto  prazo,  o  declínio
do  poder  dos  senhores  de  engenho,  que  ofe-
reciam resistência ao crescimento da produção
cafeeira.

B) a política de imigração de mão de obra europeia,
principalmente alemães, italianos e poloneses, que
passam a ser empregados em regime escravista
nas fazendas de café do interior paulista.

C) a  política  de  incentivo  à  criação  de  rodovias  e
novas fábricas, que pudessem incrementar o es-
coamento e processamento da grande safra de
café brasileira, assim como a abertura de merca-
do para obtenção de financiamentos de investido-
res franceses.

D) o Convênio de Taubaté, em 1906, um plano de
intervenção do estado, mediante a garantia de
compra pelos governos (São Paulo, Rio de Janeiro
e Minas Gerais), criando estoques reguladores,
promovendo a falta do produto no mercado, com
o objetivo de elevar os preços.

E) a chamada “socialização das perdas”, pela qual
os lucros são distribuídos entre a população, e
as perdas ficam destinadas à elite cafeeira e aos
governos estaduais, que recorrem a empréstimos
estrangeiros e queimam os estoques exceden-
tes do produto.

________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 29, con-
sidere as afirmações a seguir, sobre os diferen-
tes períodos em que Getúlio Vargas esteve na
presidência do Brasil.

I. Líder revolucionário no período de 1930 a 1934,
reformou o poder judiciário e realizou intervenção
no Supremo Tribunal Federal; criou por decreto o
Ministério  da  Educação  e  Saúde  Pública  e  o
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

II. Foi  Presidente  eleito  indiretamente,  em  1934,
quando foi aprovada a Constituição que instituía o
voto masculino para idosos de forma facultativa,
e para maiores de 16 anos.

III. No período de 1937 a 1945, quando se tornou um
ditador, promoveu forte repressão aos opositores,
a extinção de partidos políticos e a cassação de
mandatos.

IV. Presidente eleito pelo voto popular (1951-1954),
determinou o fim do monopólio da Petrobras e
procurou garantir a igualdade de renda, justiça so-
cial e modernização e industrialização do país, a
partir da distribuição do Produto Interno Bruto.

29) Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II

B) I e III

C) II e IV

D) III e IV

E) I, II e III

________________________________________________________

30) Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito
após o período da ditadura militar. Sua trajetória polí-
tica se deu em Alagoas, onde era conhecido como
“Caçador de Marajás”. Ao assumir a presidência, em
15 de março de 1990, anunciou medidas de cunho
econômico, tais como:

A) aumento de impostos e tarifas, congelamento de
salários e preços, adoção de política de juros al-
tos, redução de tarifas de importação e corte nos
gastos públicos.

B) livre mercado, fim de subsídios, amplo programa
de  privatização,  extinção  do  cruzado  novo,
reintrodução  do  cruzeiro  e  confisco  do  saldo
das  cadernetas  de  poupança,  contas  correntes
e  investimentos  com  valores  acima  de  50  mil
cruzeiros.

C) instituição do seguro-desemprego, correção da
poupança e aplicações financeiras pelo Índice de
Preços ao Consumidor (IPC), adoção do “gatilho
salarial”,  com  reajuste  automático  do  salário
mínimo quando com inflação superior a 20%.

D) redução dos gastos públicos, aumento da arreca-
dação por meio de impostos, incentivos ao cresci-
mento das exportações e renegociação dos acordos
com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

E) funcionamento  do  mercado  sem  interferências
estatais, corte nos benefícios sociais, privatizações
em larga escala, descongelamento de preços e
serviços e alteração do cálculo da inflação.
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LITERATURA BRASILEIRA

A  exploração  de  paisagens  e  lugares  ermos  e

sombrios, propícios ao aparecimento do estranho ou

do fantástico, foi uma das marcas do Romantismo.

Enquanto o fantástico rompe com a lógica do real,

apresentando  fatos  sem  explicação,  situados  no

âmbito do sobrenatural, o estranho relata aconteci-

mentos que podem ser racionalmente explicados, mas

são insólitos, inquietantes, chocantes. Após o perío-

do romântico, o fantástico e o estranho não cessam

de surgir na literatura, muitas vezes como recurso

para traduzir as angústias, os medos e as incertezas

do ser humano.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 31, leia o
seguinte excerto do conto “Solfieri”, de Noite na

Taverna, de Álvares de Azevedo.

Era em Roma. Uma noite a lua ia bela como vai ela no
verão por aquele céu morno, o fresco das águas se
exalava como um suspiro do leito do Tibre. A noite ia
bela. Eu passeava a sós pela ponte de... As luzes se
apagaram  uma  por  uma  nos  palácios,  as  ruas  se
faziam ermas, e a lua de sonolenta se escondia no
leito de nuvens. Uma sombra de mulher apareceu
numa janela solitária e escura. Era uma forma bran-
ca. – A face daquela mulher era como a de uma está-
tua pálida à lua. Pelas faces dela, como gotas de
uma taça caída, rolavam fios de lágrimas.

Sobre o excerto acima, afirma-se:

I. A sequência de fatos sugere a iminência de um
acontecimento excepcional.

II. A paisagem é descrita com adjetivos que con-
trastam serenidade e beleza com inquietude e
mistério.

III. A jovem vislumbrada pelo observador é a mulher
que ele buscava encontrar naquela noite erma.

31) A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II e III.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 32, leia
as seguintes afirmativas a respeito de Memórias

Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis.

I. O insólito no romance advém do fato de que Brás
Cubas,  escritor  do  Rio  de  Janeiro,  utiliza  um
narrador-fantasma que assombra os vivos.

II. O narrador é um defunto-autor que relata suas
memórias no além-túmulo, para, de modo irôni-
co, expressar seu pessimismo em relação ao ser
humano e à sociedade.

III. É inusitada a forma como Brás Cubas, por meio
de um delírio, empreende uma jornada através dos
séculos.

32) A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III apenas.

D) II e III, apenas.

E) I, II, III.
________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 33, ler o
texto que segue, de Clarice Lispector, e as afir-
mativas, preenchendo os parênteses com V para
verdadeiro e F para falso.

“Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava
distraída edifícios, nesga de mar, pessoas, sem pen-
sar em nada. Ainda não percebera que na verdade
não estava distraída, estava era de uma atenção sem
esforço, estava sendo uma coisa muito rara: livre. Via
tudo, e à toa. (...) E foi quando quase pisei num enor-
me rato morto. Em menos de um segundo estava eu
eriçada pelo terror de viver, em menos de um segundo
estilhaçava-me toda em pânico, e controlava como
podia o meu mais profundo grito. Quase correndo de
medo, cega entre as pessoas, terminei no outro quar-
teirão encostada a um poste, cerrando violentamente
os olhos, que não queriam mais ver. Mas a imagem
colava-se às pálpebras: um grande rato ruivo, de cau-
da enorme, com os pés esmagados, e morto, quieto,
ruivo. O meu medo desmesurado de ratos.Toda trê-
mula, consegui continuar a viver. Toda perplexa conti-
nuei a andar, com a boca infantilizada pela surpresa.
Tentei cortar a conexão entre os dois fatos: o que eu
sentira minutos antes e o rato. Mas era inútil. Pelo
menos a contigüidade ligava-os. Os dois fatos tinham
ilogicamente um nexo. Espantava-me que um rato ti-
vesse sido o meu contraponto. E a revolta de súbito
me tomou: então não podia eu me entregar despreve-
nida  ao  amor?  De  que  estava  Deus  querendo  me
lembrar?”
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(   ) O texto apresenta uma caminhante que inicia um processo de reflexão interior, a partir de um encontro inusi-
tado com um rato.

(   ) A narradora divaga sobre uma possível conexão divina entre a sua liberdade e o seu estranho encontro.

(   ) Inserida na prosa urbana, esta narrativa realista, desprovida de uma consciência interior, discute os problemas
da cidade contemporânea.

(   ) O texto materializa, de modo insólito, uma espécie de prosa poética na qual inexistem certezas absolutas
sobre a condição humana.

33) A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) F – V – F – V

B) V – F – F – V

C) V – V – F – V

D) V – F – V – F

E) F – V – V – F
_____________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 34, ler o poema “Retrato de família”, de Carlos Drummond de
Andrade.

Com base no texto, afirma-se:

I. Ao remontar lembranças familiares, o retrato assume contornos fantasmáticos nos seus pequenos detalhes,
que parecem metamorfosear elementos como o jardim e os próprios parentes.

II. Os limites físicos do retrato, definidos pela moldura, são ultrapassados pela sugestão de imagens que simbo-
lizam uma realidade lírica de reminiscências.

III. O retrato de família caracteriza-se como um elemento mágico que responde fielmente às dúvidas do cotidiano
dos familiares.

IV. O poema propõe uma metáfora sobre a invenção do passado, enquanto perspectiva do observador.

Este retrato de família
está um tanto empoeirado.
Já não se vê no rosto do pai
quanto dinheiro ele ganhou.

Nas mãos dos tios não se percebem
as viagens que ambos fizeram.
A avó ficou lisa, amarela,
sem memórias da monarquia.

Os meninos, como estão mudados.
O rosto de Pedro é tranqüilo,
usou os melhores sonhos.
E João não é mais mentiroso.

O jardim tornou-se fantástico.
As flores são placas cinzentas.
E a areia, sob pés extintos,
é um oceano de névoa.

No semicírculo de cadeiras
nota-se certo movimento.
As crianças trocam de lugar,
mas sem barulho: é um retrato.

Vinte anos é um grande tempo.
Modela qualquer imagem.
Se uma figura vai murchando,
outra, sorrindo, se propõe.

Esses estranhos assentados,
meus parentes? Não acredito.
São visitas se divertindo
numa sala que se abre pouco.

Ficaram traços da família
perdidos nos jeitos dos corpos.
Bastante para sugerir
que um corpo é cheio de surpresas.

A moldura deste retrato
em vão prende suas personagens.
Estão ali voluntariamente,
saberiam – se preciso – voar.

Poderiam sutilizar-se
no claro-escuro do salão,
ir morar no fundo de móveis
ou no bolso de velhos coletes.

A casa tem muitas gavetas
e papéis, escadas compridas.
Quem sabe a malícia das coisas,
quando a matéria se aborrece?

O retrato não me responde,
ele me fita e se contempla
nos meus olhos empoeirados.
E no cristal se multiplicam

os parentes mortos e vivos.
Já não distingo os que se foram
dos que restaram. Percebo apenas
a estranha idéia de família

viajando através da carne.
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34) A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são:

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I, II e IV, apenas.

E) I, II, III e IV.
__________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder às questões 35 e 36,
leia  o  trecho  do  poema  “Retrato  falante”,  de
Cecília Meireles, e as afirmativas.

Não há quem não se espante, quando
mostro o retrato desta sala,
que o dia inteiro está mirando,
e à meia-noite em ponto fala.

Cada um tem sua raridade:
selo, flor, dente de elefante.
Uns tem até felicidade!
Eu tenho o retrato falante

[...]
Na outra noite me disse: “A morte
leva a gente. Mas os retratos
são de natureza mais forte,
além de serem mais exatos.

Quem tiver tentado destruí-los,
por mais que os reduza a pedaços,
encontra os seus olhos tranquilos
mesmo rotos, sobre os seus passos.

Depois que estejas morta, um dia,
tu, que és só desprezo e ternura,
saberás que ainda te vigia
meu olhar, nesta sala escura.

Em cada meia-noite em ponto,
direi o que viste e o que ouviste.
Que eu – mais que tu – conheço e aponto
quem e o que te deixou tão triste.”

Com base na leitura do poema, preencha os parênte-
ses com V para verdadeiro e F para falso.

(   ) O retrato tem uma determinada hora para dialo-
gar com o Eu poético, primeira voz no poema.

(   ) O leitor pode ser levado, pelo retrato, a pensar
sobre a brevidade da vida.

(   ) O retrato é uma espécie de duplo ameaçador do
Eu poético.

(   ) O poema sugere que o retrato é mais duradouro
do que a vida.

(   ) O retrato suscita terror na alma do Eu poético.

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

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

__________________________________________________________

36) No  poema  “Retrato  falante”,  de  Cecília  Meireles,
percebe-se

I. a  retomada  de  um  tema  fantástico,  que  é  a
representação do sujeito através da sombra, do
reflexo, da fotografia ou do sósia.

II. um Eu poético sugerindo que o retrato falante é
tão raro quanto a felicidade.

III. um retrato que, de modo coercitivo, impele o Eu
poético a ter uma experiência triste.

A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) I e III, apenas.

D) II e III apenas.

E) I, II e III.
________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 37, leia o
que segue.

Tendo como cenário um arrabalde de Porto Alegre, o
romance ________ apresenta como personagem prin-
cipal Naziazeno Barbosa. Este romance urbano é
construído de tal forma que, na estrutura narrativa, o
tempo da narração coincide com o tempo da ação.
Realizando  experimentações  estéticas,   _________
produz um relato concentrado em _________.

37) A alternativa que preenche corretamente as lacunas
acima é:

A) Exército de um Homem Só – Moacyr Scliar – uma
hora

B) Clarissa – Erico Verissimo – uma semana

C) Hotel Atlântico – João Gilberto Noll – um ano

D) Manhã Transfigurada – Luiz Antonio de Assis
Brasil – uma década

E) Os Ratos – Dyonélio Machado – vinte e quatro
horas
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incrédulos outros, erguerem-se de seus féretros os sete
mortos que estavam insepultos por culpa desses gre-
vistas. Tomados de pânico os operários romperam em
fuga desabalada. Um deles tombou vítima dum colapso
cardíaco, felizmente não fatal.

39) Todas as afirmativas estão corretamente associadas
ao excerto, EXCETO:

A) O texto está repleto de imagens da natureza para
contextualizar a atmosfera que precede os insólitos
acontecimentos em Antares.

B) A libertação dos sete mortos está diretamente rela-
cionada com a greve dos operários de Antares.

C) O amanhecer na cidade, antes da aparição dos
mortos, está marcado por uma absoluta normali-
dade e por um sentimento de paz.

D) Diante  do  surgimento  dos  mortos,  os  operários
reagem naturalmente, pois trata-se de mais um fato
sobrenatural na rotina da cidade.

E) A fábula de La Fontaine é utilizada para exempli-
ficar uma natureza em perfeita harmonia.

__________________________________________________________

INSTRUÇÃO:  Para  responder  à  questão  40,  ler  o
poema “Magias”, de Mario Quintana, e as afirmativas.

Os antigos retratos de parede
Não conseguem ficar por longo tempo abstratos.

Às vezes os seus olhos te fitam, obstinados.
Porque eles nunca se desumanizam de todo.

Jamais te voltes para trás de repente:
Poderias pegá-los em flagrante.

Não, não olhes nunca!
O melhor é cantares cantigas loucas e sem fim...
Sem fim e sem sentido...
Dessas que a gente inventava para enganar a solidão

 [dos caminhos sem lua.

Neste poema, os retratos antigos

I. buscam uma espécie de diálogo com o observador,
porque nunca perdem a sua humanidade.

II. mesmo pendurados na parede, parecem ter vida
própria.

III. simbolizam  um  passado  fantasmagórico  que  pode
continuar aterrorizando, por isso devem ser olha-
dos com cautela.

40) A(s) afirmativa(s) correta(s) é/são:

A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) III, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I, II e III.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 38, leia o se-
guinte trecho do conto “O espelho”, do livro Primeiras

Estórias, de Guimarães Rosa, e as afirmativas, preen-
chendo os parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso).

Sim, são para se ter medo, os espelhos.
Temi-os, desde menino, por instintiva suspeita. Também
os animais negam-se a encará-los, salvo as críveis exce-
ções. Sou do interior, o senhor também; na nossa terra,
diz-se que nunca se deve olhar em espelho às horas mor-
tas da noite, estando-se sozinho. Porque, neles, às vezes,
em lugar de nossa imagem, assombra-nos alguma outra
e medonha visão. Sou, porém, positivo, um racional, piso o
chão a pés e patas. Satisfazer-se com fantásticas não-
explicações? – jamais. Que amedrontadora visão seria
então aquela? Quem o Monstro?
Sendo talvez meu medo a revivescência de impressões
atávicas? O espelho inspirava receio supersticioso aos
primitivos, aqueles povos com a ideia de que o reflexo de
uma pessoa fosse a alma.

(    ) O narrador demonstra conhecer crenças antigas a
respeito do perigo de se mirar em um espelho.

(    ) Segundo essas histórias populares, nem sempre
os espelhos projetam a imagem de quem se mira,
podendo refletir seres assombrosos.

(    ) Por ser racional e realista, o narrador sente-se
tranquilo em olhar-se no espelho, ciente de que não
irá flagrar alguma visão medonha.

(    ) De acordo com as crenças, há certas horas perigo-
sas para refletir-se no espelho, sobretudo quando
se está só.

38) A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

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

__________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 39, ler o se-
guinte excerto do livro Incidentes em Antares, de Erico
Verissimo.

Foi na última sexta-feira 13 deste cálido e, já agora, trá-
gico dezembro. O dia amanheceu luminoso, de céu lim-
po, e translúcido, e a nossa cidade, o rio e as campinas
em derredor semelhavam o interior duma imensa cate-
dral plateresca, toda laminada pelo ouro dum sol que
mais parecia um ostensório suspenso no altar do fir-
mamento. As cigarras cantavam nas árvores e as formi-
gas trabalhavam na terra, bem como na fábula do gran-
de La Fontaine. Tudo parecia em paz no mundo. Era
mais um dia na vida de Antares – pensavam decerto os
que despertavam para a faina cotidiana. Mas ai! Mal sa-
biam eles do álgido horror que os esperava! Segundo o
testemunho dos grevistas que guardavam a boca das
ruas que, por assim dizer, deságuam como rios de pe-
dra no estuário da esplanada do campo-santo local,
seriam cerca de sete horas da manhã quando, ao se
aproximarem do cemitério, eles viram, estupefatos uns,
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MATEMÁTICA

Tales, um aluno do Curso de Matemática, depois de

terminar o semestre com êxito, resolveu viajar para a

Europa. A chegada ao Velho Continente foi em Portugal.

41) Uma empresa de turismo portuguesa ofereceu ao

estudante  brasileiro  roteiros  diferentes  numerados

de  1  a  6,  dos  quais  ele  deveria  escolher  dois.  A

probabilidade  de  Tales  escolher  os  roteiros  de

números 3 e 4 é

A) 1/6

B) 1/12

C) 1/15

D) 1/30

E) 1/36

______________________________________________________________

42) Ao visitar a Faculdade de Matemática em Coimbra,

Tales fez amizade com um estudante, que lhe propôs

a seguinte questão:

Um polinômio tem tantas raízes imaginárias quantas

são as consoantes da palavra Coimbra, e o número

de raízes reais é no máximo igual ao número de vogais.

Então, o grau deste polinômio é um número n tal que

A) 4 < n < 7

B) 4 < n < 7

C) 4 < n < 7

D) 4 < n < 7

E) n < 7

_____________________________________________________________

43) Ao visitar o Panteon, em Paris, Tales conheceu o

Pêndulo de Foucault. O esquema abaixo indica a

posição do pêndulo fixado a uma haste horizontal,

num certo instante. Sendo L o seu comprimento e x
o ângulo em relação a sua posição de equilíbrio, então

a altura h do pêndulo em relação à haste horizontal é

expressa pela função

A) h(x) = L cos (x)

B) h(x) = L sen (x)

C) h(x) = L sen (2x)

D) h(x) = L cos (2x)

E) h(x) = 2L cos (x)

 
)))))

xL L
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44) Em  Amsterdam,  uma  das  principais  atrações

turísticas é a visita a museus. Tales visitou o Museu

Van Gogh, o Museu Rijks e a Casa de Anne Frank.  A

tabela  a  seguir  indica  o  valor  do  ingresso  para

estudante, adulto e sênior, em euros (• ):

Num determinado momento de um dia, com a venda

de x ingressos para estudantes, y ingressos para

adultos e z ingressos para sêniores, o Museu Van

Gogh arrecadou •  1162,00 , o Museu Rijks •  1037,50

e a Casa de Anne Frank  •  722,50 .

Para determinar a quantidade de ingressos vendidos,

resolve-se o sistema

A)

B)

C)

D)

E)

11,20x + 10,00y + 7,65z = 116200

14,00x + 12,50y + 8,50z = 103700

12,60x + 11,25y + 7,65z = 72250

7,65x + 8,50y + 7,65z = 72250

10,00x + 12,50y + 11,25z = 103750

11,20x + 14,00y + 12,60z = 116200

12,60x + 11,25y + 7,65z = 722,50

14,00x + 12,50y + 8,50z = 1037,00

11,20x + 10,00y + 7,65z = 1162,00

7,65x + 8,50y + 7,65z = 2380,00

10,00x + 12,50y + 11,25z = 3375,00

11,20x + 14,00y + 12,60z = 3780,00

7,65x + 8,50y + 7,65z = 722,50

10,00x + 12,50y + 11,25z = 1037,50

11,20x + 14,00y + 12,60z = 1162,00

C

C C

C

11,20 14,00 12,60

10,00 12,50 11,25

7,65 8,50 7,65

Estudante Adulto Sênior

Museu Van Gogh

Casa de Anne Frank

Museu Rijks
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45) Em Bruxelas, Tales conheceu o monumento Atomium,

feito em aço revestido de alumínio, com a forma de

uma molécula cristalizada de ferro, ampliada 165

bilhões de vezes. Essa escultura é formada por

esferas de 18 metros de diâmetro, unidas por 20 tubos,

com comprimentos de 18 a 23 metros.

A  quantidade  de  esferas  que  compõem  a  escultura

é   igual   ao   valor   de   um   dos   zeros   da   função

f(x) = x3 – 6x2 – 27x.

Então, o número de esferas da escultura é

A) 18

B)   9

C)   6

D)   3

E)   2

_____________________________________________________

46) Em  Londres,  Tales  andou  na  London  Eye,  para

contemplar a cidade. Esta roda gigante de 135 metros

de diâmetro está localizada à beira do rio Tâmisa.

Suas 32 cabines envidraçadas foram fixadas à borda

da  roda  com  espaçamentos  iguais  entre  si.  Então,

a  medida  do  arco  formado  por  cinco  cabines

consecutivas é igual, em metros, a

A)

B)

C)

D)

E)

__________________________________________________________

47) O Portão de Brandemburgo, em Berlim, possui cinco

entradas, cada uma com 11 metros de comprimento.

Tales passou uma vez pela primeira porta, duas vezes

pela  segunda  e  assim  sucessivamente,  até  passar

cinco vezes pela quinta. Então, ele percorreu _______

metros.

A)   55

B)   66

C) 165

D) 275

E) 330

135 π
4

675 π
32

675 π
16

135 π
8

135 π
32
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48) Tales caminhou muitas vezes sobre a Ponte Carlos,

em  Praga,  para  admirar  as  estátuas  que  estão

espalhadas  ao  longo  da  ponte.  Para  descobrir  o

número de estátuas existentes sobre a ponte, ele teve

que resolver a equação log
2
 (3x – 30) – log

2
x = 1.

Concluiu, então, que o número de estátuas é

A) 31

B) 30

C) 16

D) 15

E) 10

__________________________________________________________

49) Em Roma, nosso amigo encontrou um desafio:

Dado  um  cubo  de  aresta  a = 2  3,  calcule  sua

diagonal d. O primeiro que acertar o resultado ganha

o prêmio de 100 d euros.

Tales foi o primeiro a chegar ao resultado correto.

Portanto, recebeu _________ euros.

A) 200

B) 280

C) 300

D) 340

E) 600

________________________________________________________

50) Para  completar  a  viagem,  nosso  amigo  foi  para  a

Grécia conhecer um pouco mais do famoso Tales de

Mileto. Foi-lhe proposto o seguinte problema:

Duas   retas   de   equações   y = x  e  y = 2 x – 4   são

interceptadas por duas transversais paralelas, conforme

a figura. O valor de c é

A) 4  5

B) 2   5

C)   5

D)   5

E)   26

b=
   

2

1

a=
   

8

3

y y = 2x – 4

y = x

2 x

c

d=   5
2

2

2
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LÍNGUA INGLESA

INSTRUCTION:  Answer  questions  51  to  56
according to text 1.

TEXT 1

Dawn of the Frankenfish

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

INSTRUCTION: Answer question 51 considering
the words that correctly and respectively complete
the blanks in lines 11 and 12.

1.  he His

2.  his It

3.  it He

4.  he It

5.  it This

51) According to the text, the words that fit in the blanks

are in

A) 1 e 2

B) 1 e 4

C) 2 e 3

D) 2 e 5

E) 3, 4 e 5

52) According to the text,

A) the amount of fish in the oceans will increase.

B) food in general is getting low in fat.

C) it’s proved that genetic modified food will be safer

for consumption.

D) expanding the research may bring environmental

disorders.

E) existing research may open the way for researches

with other species.

________________________________________________________

53) Consider the following statements in relation to the

text.

Experiments  with  other  species  are  expected  to

succeed with the help of

I. random breeding.

II. genetic engineering.

III. natural selection and overproduction of protein.

The only statement(s) which is (are) correct, according

to the text, is (are):

A) I.

B) II.

C) I and II.

D) I and III.

E) II and III.

____________________________________________________

54) The dictionary definition of the word “art”, as it is used

in line 05, is

A) The special skill required by those who practice

one of the fine arts.

B) Creative work, generally the making or doing of

things that have form.

C) Products of creative work: paintings, statues.

D) An object that was made a long time ago and is of

historical importance.

E) Modification of things by human skill, to answer

the purpose intended.

Food science: fast growing genetically

modified trout and salmon could be the

first transgenic animals on the table.

The Belgian blue is an ugly but tasty cow that has

40% more muscle than it should have. It is the product

of random mutation followed by selective breeding as,

indeed, are all domesticated creatures. But where an

old art has led, a new one may follow. By understanding

which genetic changes have been consolidated in the

Belgian blue, it may be possible to design and build

similar  versions  of  other  species  using  genetic

engineering as a short-cut. That is precisely what Terry

Bradley, a fish biologist at the University of Rhode

Island, is trying to do. Instead of cattle, ______ is doing

it in trout. ______ is one of two projects that may soon

put the first biotech animals on the dinner table.

The Economist Jun 10th 2010
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55) A opção que indica possibilidade de substituição da

palavra “random” (line 03), sem que o sentido do texto

seja comprometido, é

A) specific.

B) indefinite.

C) arbitrary.

D) spontaneous.

E) deliberate.

_______________________________________________________

56) According to the text, the best definition for the term

“short-cut” (line 09) is

A) shortening a distance.

B) cut something short.

C) reducing the distance between two issues.

D) abbreviating an issue.

E) accomplishing something faster.

_______________________________________________________

INSTRUCTION:  Answer  questions  57  to  60
according 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

57) This excerpt is about

A) the perceptions individuals have about the aging

of their doctors.

B) the development and decline of the capabilities of

surgeons.

C) the importance of the five senses when performing

surgeries.

D) the  skills  doctors  develop  as  they  perform

surgeries.

E) the reasons why surgeries need to be conducted

under good lighting.

_________________________________________________________

58) According to the text,

A) healing a patient’s health problems stands above

a surgeon’s skills.

B) the  older  the  surgeon,  the  more  efficient  his

performance.

C) all surgeons become equally less efficient with

time.

D) visual  capacity  is  not  as  important  as  other

functions.

E) it is not really possible to establish how a surgeon

becomes less capable.

_______________________________________________________

59) According to the last sentence in the first paragraph

(lines 12 to 14), methods to keep track of surgeons’

abilities/skills

A) should be put into practice.

B) must guide the surgeons’ careers.

C) can easily be accessed.

D) will soon be used in hospitals.

E) have to be clear to their patients.

__________________________________________________________

60) The word “peak” (line 16) has the same syntactic

function in the text as in

A) The share index rose to a new peak of  23.7.

B) The singer died at the peak of her career.

C) There’s no snow on the mountain peak.

D) Prices peak just before Christmas.

E) Peak demand for gas is around noon.

Most thoughtful individuals would agree that there is a

divergence between chronological age and objective

levels   of   intellectual   and   technical   surgical

performance. As one considers the proper parameters

of competence and who should measure them, it

should   be   emphasized   that   the   definition   of

professionalism is that the patient’s well-being must

remain paramount to that of the surgeon. As with most

biological functions, there is a bell-shaped curve of

competence that embraces the physical, cognitive,

emotional, and psychomotor skills and the ocular

realms. Fortunately, objective methods to measure

these functions within the medical field are widely

available.

The physical parameters of strength, coordination and

vision peak during the third decade of surgical practice

and then diminish at a variable rate. As the human

visual system ages, the lens and cornea begin to

opacify  and  increased  light  is  needed  for  proper

visualization.

The Orthopaedic Forum. In: The Journal on Bone and

Joint Surgery – JBJS. Vol.92, Nr. 8. July 21, 2010.


