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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.

“Grande parte do interesse pelo sal, como os experi-
mentos dos antigos chineses com o salitre, visava
proporcionar aos militares métodos mais eficientes
de detonar coisas e gente. No século XIX, descobriu-
se que o clorato de potássio produzia uma explosão
maior que a pólvora tradicional, o nitrato de potássio.
E o magnésio tinha propriedades explosivas ainda mais
impressionantes.”

KURLANSKY, Mark. Sal: uma história do mundo.

São Paulo: SENAC, 2004. p. 291.

1) O sal que produzia maior explosão provém da reação
entre as substâncias de fórmulas

A) HCl e KOH.
B) HClO e Mg(OH)

2
.

C) HClO
2
 e K(OH)

2
.

D) HClO
3
 e KOH.

E) HNO
3
 e KOH.

________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 2 com base
nas informações a seguir.

Três amostras líquidas, identificadas pelas letras A, B e
C, foram testadas por meio de indicadores ácido-base.
Os resultados são apresentados no quadro a seguir:

2) A análise dos resultados permite concluir que as amos-
tras A, B e C são, respectivamente,

A) vinagre, amoníaco e xampu neutro.
B) água de cal, vinagre e leite de magnésia.
C) leite de magnésia, ácido muriático e soro caseiro.
D) ácido de bateria, água destilada e leite.
E) leite, suco de laranja e suco de limão.

3) Uma das consequências do terremoto em Fukushima,
no Japão, em março de 2011, foi o acidente em usi-
nas nucleares. Nessas usinas, a energia é obtida a
partir do bombardeamento de Urânio-235, de modo
que, ao formar um núcleo instável, esse se fragmenta
em dois núcleos distintos, liberando novos nêutrons
que colidirão com outros núcleos sucessivamente, em
uma reação em cadeia. A alta energia liberada nesse
processo aquece água que vaporiza e coloca em
movimento turbinas, produzindo energia elétrica.

Com base nessas informações, é correto afirmar que

A) o elemento instável é o Urânio-234.

B) o processo descrito é uma fissão nuclear.

C) nesse processo não há produção de radiações gama.

D) a fusão do Urânio é responsável pela produção de
elevada energia.

E) ao colidir o nêutron com o núcleo de Urânio, há
alteração na eletrosfera desse átomo.

_________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 4, asso-
cie a Coluna A, que apresenta tipos de materiais
e seu tempo de degradação no ambiente, com a
Coluna B, que apresenta possíveis destinações
do lixo, numerando os parênteses.

Coluna A

1.  vidro – mais de 10000 anos

2.  lata de alumínio – mais de 1000 anos

3.  matéria orgânica doméstica – 2 a 12 meses

4.  material orgânico em lixo hospitalar – 2 a 12 meses

Coluna B

(   )  aterro sanitário

(   )  incineração

(   )  reciclagem

(   )  reutilização

4) Efetuando a correta associação entre os materiais e
o melhor tratamento a ser dado a eles, obtém-se, de
cima para baixo, a sequência

A) 1 – 2 – 3 – 4

B) 2 – 4 – 3 – 1

C) 3 – 4 – 2 – 1

D) 4 – 3 – 1 – 2

E) 4 – 2 – 3 – 1

rodacidnI
sadseroC
Hpedsaxiaf

megarived

sartsomasadseroC

A B C

ededreV
alitem

alerama-2,0

luza-8,1
luza alerama luza

edohlemreV
lonef

alerama-6,6

ahlemrev-0,8
ahlemrev alerama ajnaral

aníelatfloneF
rolocni-2,8

ahlemrev-0,01
ahlemrev rolocni rolocni
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5) Adicionou-se uma porção de magnésio a uma solu-
ção de ácido clorídrico em um frasco de erlenmeyer.
Na boca do frasco adaptou-se um balão de borracha
bastante flexível. Após algum tempo, o balão encheu-
se de gás. O balão ascendeu após ter sua ponta
amarrada e ser solto no ar. Ao se aproximar dele um
palito de fósforo aceso, o balão explodiu.

Com base nessas informações, é correto afirmar que

A) o gás formado na primeira reação é o óxido de
magnésio.

B) o produto gasoso formado na reação de combustão
é mais denso que o ar, em idênticas condições.

C) a reação da combustão do gás é representada
por H

2
(g) +1/2 O

2
(g) à H

2
O(g).

D) na reação com o ácido, o metal sofre redução do
seu estado de oxidação.

E) a necessidade da chama indica que a reação de
combustão não é espontânea.

____________________________________________________________

6) Comparando-se o elemento químico que se localiza
no grupo 1 e 4º. período da Tabela Periódica com o
elemento que se localiza no grupo 16 e 2º. período, é
correto afirmar que

A) a razão entre a massa molecular do primeiro e a
do segundo é aproximadamente 5.

B) o  segundo  elemento  é  menos  oxidante  que  o
primeiro.

C) a eletronegatividade do primeiro é superior à do
segundo.

D) a  reunião  entre  ambos  os  elementos  em  um
composto ocorre por meio de ligação covalente.

E) a diferença entre o número atômico do primeiro e
a do segundo é 11.

_________________________________________________________

7) Uma amostra de alumínio comercial, de massa igual
a 10,0g, foi dissolvida em ácido adequado, e a solu-
ção resultante foi eletrolisada até a deposição total
de alumínio, mediante a passagem de 1 mol de elé-
trons pelo circuito. O percentual de pureza aproxima-
do do alumínio comercial é

A) 90%

B) 80%

C) 70%

D) 60%

E) 50%

8) Em testes realizados por alunos com amostras nu-
meradas de cloreto de sódio, naftaleno e sacarose,
observou-se o que segue:

• Os sólidos foram misturados com água, em reci-
pientes separados, e verificou-se que o de número
2 não dissolveu.

• As duas soluções obtidas foram testadas em
relação à condutibilidade elétrica, e apenas a obtida
pela  dissolução  do  sólido  número  3  resultou
condutora.

Os resultados permitem concluir que os sólidos 1, 2
e 3 são, respectivamente,

A) naftaleno, cloreto de sódio e sacarose.

B) naftaleno, sacarose e cloreto de sódio.

C) cloreto de sódio, naftaleno e sacarose.

D) sacarose, naftaleno e cloreto de sódio.

E) sacarose, cloreto de sódio e sacarose.
_________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 9, anali-
se a tabela, que apresenta informações sobre um
ácido carboxílico e um éster, e as afirmativas.

I. A substância X é o ácido carboxílico e a Y é o
éster.

II. O éster é o único que apresenta cadeia carbônica
homogênea.

III. As estruturas planas das substâncias X e Y são
idênticas.

IV. O ácido apresenta maior ponto de ebulição em
função das ligações de hidrogênio.

aicnâtsbuS

sodaD
X Y

ralucelomalumróF C
5
H

01
O

2
C

5
H

01
O

2
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oãçilubeedotnoP 781+ oC 201+ oC
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9) Analisadas  as  informações,  conclui-se  que  estão

corretas apenas as afirmativas

A) I e II.

B) I e III.

C) I e IV.

D) II e III.

E) II e IV.

_________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 10, ana-

lise as informações a seguir.

Os compostos da função álcool são de grande impor-

tância, tanto pelo uso direto quanto pela utilidade na

preparação de outros compostos orgânicos. O álcool

isopropílico ou propan-2-ol, por exemplo, é usado para

limpar componentes eletrônicos, pois seu baixíssimo

teor de água praticamente não promove processos de

oxidação.

Sobre  esse  composto  são  feitas  as  seguintes

afirmativas:

I. É um álcool secundário que, ao ser oxidado, dá

origem à propanona, conhecida comercialmente

como acetona.

II. Sua  composição  centesimal  é  idêntica  à  do
metoxi-etano, que é seu isômero funcional.

III. Por  ter  uma  molécula  simétrica,  apresenta

isomeria geométrica.

IV. Apresenta um carbono assimétrico e, portanto,

tem atividade ótica.

10) As afirmativas corretas são, apenas,

A) I e II.

B) I e III.

C) I e IV.

D) II e III.

E) II e IV.
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GEOGRAFIA

INSTRUÇÃO: Responder à questão 11 consideran-
do as afirmativas sobre a produção agropecuária
brasileira.

I. O Brasil deixou de ser país de destaque no mer-
cado mundial de produtos agrícolas e agroin-
dustriais em função das alterações no regime de
precipitações e variações térmicas.

II. A produção de soja tem ocupado grandes exten-
sões de áreas cultivadas e, graças ao seu valor
de mercado, tem trazido divisas para a economia
nacional.

III. As lavouras comerciais brasileiras de café e cana
de açúcar estão localizadas em áreas de climas
mais quentes, sendo a produção voltada para o
consumo interno.

IV. A produção de trigo, realizada predominantemen-
te em áreas de clima mais frio, tem sido insuficien-
te para o abastecimento da população brasileira.

V. O grande volume de produção de frutas tropicais
do nordeste brasileiro está associado ao clima
semiárido e ao aproveitamento das águas do rio
São Francisco para irrigação.

11) Estão corretas apenas as afirmativas

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

_______________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 12 consideran-
do o esquema a seguir, que trata das relações
entre as cidades em uma rede urbana atual, como
um dos resultados do avanço da comunicação e
da informática.

Metrópole
nacional

Metrópole regional

Centro regional

Cidade local

Vila

Relações entre as cidades em uma rede urbana
(esquema atual)
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12) A partir dessa análise, é INCORRETO afirmar que:

A) A rede urbana e a rede de serviços corresponden-
tes em cada estágio citadino são reais apenas
para a metrópole nacional.

B) É possível uma pessoa morar em uma cidade lo-
cal e ter mais vínculos com a metrópole nacional
do que com o centro regional.

C) A relação entre as cidades pode ser estabelecida
com  a  metrópole  regional,  sem  que  ocorra  a
intermediação das cidades de menor aporte na
rede urbana.

D) Um grupo de pessoas pode morar numa vila e
buscar serviços no centro regional.

E) Essas inter-relações da hierarquia urbana atual
são resultado do crescimento e das possibilida-
des de acesso às novas tecnologias.

___________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 13, leia
as informações a seguir.

Recentemente, eventos relacionados a precipitações
frequentes e ao escoamento das águas superficiais
em   bacias   hidrográficas   têm   ocasionado   os
chamados “desastres ambientais”. Pode-se citar, por
exemplo,  o  ocorrido em  São  Lourenço  do  Sul,  em
nosso  estado.  Muitos  elementos  e  fatores  podem
ser  elencados  na  análise  desses  acontecimentos
trágicos.

Como  fatores  agravantes  dos  eventos  naturais  em
nosso estado, citam-se:

I. O aumento das precipitações, que podem ocasio-
nar avanços do nível de cursos de água para o
leito de vazante.

II. O corte da mata ciliar, que favorece o desmorona-
mento das encostas, agravando o processo de
assoreamento.

III. A utilização antrópica do leito maior dos rios e
dos riachos, interferindo no processo natural de
escoamento e infiltração das águas superficiais.

IV. O assoreamento da calha dos cursos de água,
diminuindo a condição natural de escoamento e
aumentando o volume de água nas margens de
rios e riachos.

V. A manutenção da cobertura vegetal natural nas
planícies de inundação.

13) São fatores agravantes apenas

A) I e IV.

B) I, II e V.

C) II, III e IV.

D) II, III e V.

E) III, IV e V.
________________________________________________________

14) A terceirização é um fenômeno que caracteriza o cres-
cimento avançado que vem sofrendo a distribuição da
população economicamente ativa (PEA) nas diversas
economias mundiais. A terceirização é corretamente
exemplificada

A) pelas conquistas profissionais femininas, atribuí-
das a um relativo movimento de emancipação e
conscientização social.

B) pela pouca importância, na participação econô-
mica, dos serviços de telefonia celular, computa-
ção, turismo, entre outros, que não têm registra-
do crescimento em relação à produção de mer-
cadorias.

C) pela diminuição de atividades ligadas à economia
informal,  alterando  a  circulação  de  moeda  no
mercado.

D) pelo   êxito,   em   nível   mundial,   em   resolver
questões como a má-distribuição de renda e de
terras.

E) pela ocorrência da economia subterrânea, origi-
nando uma renda que aparece como alternativa à
fragilidade  da  economia  de  países  que  ainda
sofrem com contingente alto de desempregados.

_________________________________________________________

15) Quanto  aos  deslocamentos  das  massas  de  ar,  é
correto afirmar que

A) direcionam-se sempre de áreas de baixas altitu-
des para áreas de altas altitudes.

B) direcionam-se sempre de áreas de alta pressão
atmosférica para áreas de baixa pressão atmos-
férica.

C) direcionam-se sempre de áreas oceânicas para
as áreas continentais.

D) independem das condições de umidade atmosfé-
rica.

E) só ocorrem em áreas tropicais.
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INSTRUÇÃO:  Para  responder  à  questão  16,  analise a relação entre cada projeção cartográfica e a
respectiva designação, preenchendo os parênteses com V (verdadeiro) e F (falso).

(   ) Projeção conforme Robinson

(   ) Projeção conforme azimutal

(   ) Projeção equivalente de Peters

(   ) Projeção cônica equivalente cilíndrica

(   ) Projeção conforme de Mercator

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

A) V – V – V – F – F

B) V – V – F – V – V

C) F – F – V – F – V

D) F – F – F – V – V

E) F – V – V – V – F
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INSTRUÇÃO: Imagine que você tem diante de si
dois mapas que representam a área urbana do
Município  de  Porto  Alegre,  de  acordo  com  as
escalas seguintes:

    •    •    •    •    • Mapa 1 – escala 1:50.000
    •    •    •    •    • Mapa 2 – escala 1:1.000.000

17) Com base nesses dados, é correto afirmar que:

A) Em ambos os mapas ocorre uma representação
rica em detalhes, o que facilita a leitura dos ele-
mentos urbanos que constituem a cidade.

B) A escala do mapa 1 é mais recomendada para
planisférios que fazem parte de atlas escolares.

C) Um mapa na escala 1:500 possibilita a represen-
tação da área urbana de Porto Alegre com mais
detalhes que os mapas 1 e 2.

D) O mapa 2, por ser maior que o mapa 1, é mais
favorável à representação de detalhes que este
último.

E) A riqueza de detalhes que um mapa pode repre-
sentar não depende da escala, e sim da qualida-
de da legenda.

________________________________________________________

18) Especialistas observam que, nas últimas décadas,
obras de arte expostas em praças públicas na Itália
estão  sofrendo  um  acentuado  desgaste.  É  mais
provável que esta situação esteja relacionada

A) à ação de visitantes despreparados para a con-
templação das obras de arte.

B) ao fenômeno El Niño, que aumenta a concentra-
ção de chuvas no verão.

C) às ondas de frio que têm assolado o continente
nos últimos invernos.

D) ao aquecimento global.

E) às chuvas ácidas.
________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responda à questão 19 com base
nas afirmativas referentes às coordenadas geo-
gráficas da Terra.

Com relação às coordenadas geográficas da Terra,
afirma-se:

I. Entre o Equador e cada pólo terrestre há noventa
paralelos.

II. Os paralelos diminuem de tamanho à medida que
se afastam do Equador; já os meridianos são sem-
pre do mesmo tamanho.

III. Há infinitos paralelos e 180 meridianos.

IV. Há infinitos meridianos, todos unindo os dois
polos terrestres.

19) As afirmativas corretas são, apenas,

A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) II e III.

E) III e IV.
____________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responda à questão 20 com base
nas  informações  e  afirmativas  referentes  ao
crescimento da economia chinesa.

A aceleração do crescimento econômico da China nas
últimas duas décadas tem provocado mudanças nos
hábitos e comportamentos internos, com consequên-
cias na economia mundial.

Nesse contexto, afirma-se:

I. O crescimento econômico chinês provocou de-
manda por alimentos industrializados e bens de
consumo, fortalecendo o mercado de matérias
primas e consequentemente acelerando os pre-
ços praticados no mercado mundial.

II. Houve um aumento do consumo de petróleo, o
que contribui para a alta do preço da energia e a
elevação dos custos de produção mundial.

III. O crescimento econômico tem possibilitado à
China investir na extração de minérios e na pro-
dução de energia em países na África e na Amé-
rica do Sul.

IV. A condição de membro do Conselho de Seguran-
ça  da  ONU  com  direito  a  veto  dá  à  China
uma situação privilegiada com relação à Rússia
e aos Estados Unidos no que se refere à compra
de matérias-primas no concorrido mercado inter-
nacional.

V. A melhoria nas condições de vida dos chineses
levou o governo a incentivar os casais a terem
mais de dois filhos, o que provocou um aumento
da taxa de crescimento demográfico, chegando a
população, no final da década passada, a alcançar
um bilhão e trezentos milhões de habitantes.

20) As afirmativas corretas são, apenas,

A) I e V.

B) III e IV.

C) I, II e III.

D) I, II e IV.

E) II, III, IV e V.
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HISTÓRIA

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 21, asso-
cie os grandes períodos da história antiga da
Grécia (Coluna A) com as respectivas caracterís-
ticas sociais, políticas e culturais (Coluna B), nu-
merando os parênteses.

Coluna A

1.  Período Homérico (aproximadamente 1100 a 800 a.C.)

2. Período Arcaico (800 a 500 a.C.)

3. Período Clássico (500 a 336 a.C.)

4. Período Helenístico (336 a 146 a.C.)

Coluna B

(   ) Estruturação das instituições básicas da polis.

(   ) Dissolução do génos e formação das cidades-
estado.

(   ) Apogeu da produção filosófica, científica e artística.

(   ) Síntese entre características culturais gregas e
orientais.

(   ) Consolidação do sistema democrático em Atenas.

21) A  numeração  correta  na  Coluna  B,  de  cima  para
baixo, é

A) 4 – 1 – 2 – 2 – 3

B) 1 – 2 – 3 – 4 – 3

C) 3 – 2 – 4 – 2 – 2

D) 2 – 1 – 3 – 4 – 3

E) 1 – 2 – 3 – 3 – 4
______________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 22, con-
sidere o texto abaixo, relato de uma pessoa que
testemunhou em vida os fatos descritos.

“Eis que, em outubro do ano 1347 da Encarnação do
Senhor (...), muitos genoveses, em doze galeras, fu-
gindo à cólera divina que se abatera sobre eles em
razão de sua iniquidade, acostaram no porto da cida-
de de Messina. Os genoveses transportavam consi-
go, impregnada em seus ossos, uma doença tal que
quem quer que tivesse falado com um deles era atin-
gido por essa enfermidade mortal; essa morte, morte
imediata, era absolutamente impossível de se evitar.”

(Michel de Piazza. Historia secula ab anno 1337
ad annum 1361. Apud DUBY, Georges. A Europa na

Idade Média. São Paulo: Martins Fontes, 1988, p.118)

22) Considerando o contexto europeu do período, é cor-
reto afirmar que o surto epidêmico descrito

A) permaneceu restrito às cidades e regiões mencio-
nadas.

B) fortaleceu  a  ordem  sociopolítica  clássica  do
feudalismo.

C) condicionou o abandono das explicações sobre-
naturais para doenças e morte.

D) afetou apenas os pobres e a parcela mais velha
das populações.

E) causou surtos de perseguição a grupos religio-
sos minoritários.

_________________________________________________________

23) Ao longo dos séculos XVII e XVIII, vários autores, tais
como Locke, Montesquieu e Rousseau, produziram
obras clássicas, nas quais refletiam sobre os proces-
sos de transformação sociopolítica de seu tempo.

Para  tais  autores,  as  sociedades  humanas  eram
essencialmente compostas  por _________; o poder
soberano do Estado originava-se de um ato ________;
e  o  exercício  da  violência  como  meio  de  resistir
à opressão oficial ilegítima constituía um _________.

A) indivíduos   religioso pecado

B) estamentos   contratual direito

C) indivíduos   contratual direito

D) estamentos   contratual pecado

E) indivíduos   religioso direito
________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 24, con-
sidere as afirmativas abaixo, sobre o período de
entre-guerras (1919-1939).

I. Um dos principais pontos de atrito entre as po-
tências ocidentais eram as reparações de guerra
que a Alemanha, derrotada, não reunia condições
de pagar.

II. No princípio da década de 1920, os Estados Uni-
dos encontravam-se em uma situação financeira
difícil,  devido  a  sua  participação  na  guerra,
apresentando alto grau de endividamento com a
França e a Inglaterra.

III. Ao longo dos anos 1920, os Estados ocidentais
firmaram novos pactos de não agressão e de li-
mitação da corrida armamentista, nas Conferên-
cias de Washington e Locarno, bem como no
Pacto Briand-Kellog.

IV. As camadas dirigentes ocidentais em geral não
consideravam relevantes os riscos da expansão
internacional do socialismo através da Terceira
Internacional, pois a URSS encontrava-se isola-
da estrategicamente.
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24) Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) II e IV.

E) I, III e IV.

__________________________________________________________

25) Ao longo dos anos 1990, vários governos na América
Latina implantaram políticas econômicas que apre-
sentavam características essenciais bastante seme-
lhantes, dentre as quais NÃO se pode apontar

A) a internacionalização do mercado de capitais.

B) a  abertura  ao  investimento  privado  de  fora  da
região.

C) o uso de modelos teóricos opostos às diretrizes
do FMI.

D) a privatização de empresas estatais.

E) o corte de gastos públicos em políticas sociais.
__________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 26, con-
sidere as realizações atribuídas ao Governo de
Maurício de Nassau, instaurado entre os anos de
1637 a 1644, devido às invasões holandesas no
Brasil.

1. Vinda de artistas e intelectuais da Europa.

2. Estabelecimento  do  monopólio  do  mercado
exportador.

3. Garantia de liberdade religiosa.

4. Urbanização de Recife.

5. Conquista de Alagoas e Bahia.

26) Todas as afirmativas corretas estão reunidas em

A) 1 e 3.

B) 2 e 4.

C) 1, 3 e 5.

D) 2, 4 e 5.

E) 2, 3, 4 e 5.

27) A chegada da Família Real ao Brasil trouxe incremen-
to à vida cultural e modificações de ordem político-
administrativa, com reflexos na economia.

Considerando   a   primeira   metade   do   século   XIX,
é correto apontar, como exemplo de medida adotada,

A) o início do monopólio comercial da Colônia, com
o fechamento dos portos às nações amigas.

B) a proibição para o funcionamento de indústrias
no território.

C) a promoção da melhoria de aeroportos e a dupli-
cação de estradas.

D) a criação do Ministério da Educação, Desportos
e Turismo.

E) a criação de instituições científicas, artísticas e
financeiras, algumas ainda existentes.

_________________________________________________________

28) O tema do Coronelismo é retratado em obras de es-
critores como Graciliano Ramos, José Lins do Rego
e Jorge Amado, que procuraram demonstrar a domi-
nação política do país pela oligarquia cafeeira. Esta
era composta por grandes proprietários de terras que
exerciam o monopólio do poder local. Os eleitores,
ao votar de forma aberta, por meio do chamado “voto
de cabresto”, eram obrigados a eleger os candidatos
indicados pelo “coronel” e seus jagunços.

Esta realidade é característica

A) da República Velha.

B) da Segunda República.

C) do Segundo Reinado.

D) da Era dos Extremos.

E) da Era Vargas.

________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 29, con-
sidere o texto abaixo.

Este passado da minha vida no Rio Grande se
imprimiu em minha memória como algo de sobrena-
tural, de mágico, de verdadeiramente romântico. Eu vi
corpos de tropas mais numerosos, batalhas mais dis-
putadas, mas nunca vi, em nenhuma parte, homens
mais valentes nem cavaleiros mais brilhantes do que
os da bela cavalaria rio-grandense, em cujas filas prin-
cipiei a desprezar o perigo e a combater dignamente
pela causa das gentes.

(Carta a Domingos José de Almeida.
In: MUÑOZ BRAZ, Evaldo. Manifesto gaúcho.

Porto Alegre: Martins Livreiro, 2000, p. 12)
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29) Essas  ideias,  atribuídas  a  uma  das  lideranças  do
movimento, fazem referência a um dos últimos con-
frontos da _________, que ocorreu em cerro localiza-
do no atual município de Pinheiro Machado, RS. O
Corpo de _________, chefiado por Teixeira Nunes, foi
atacado por tropas imperiais, muito mais numerosas
e armadas. O episódio, no qual quase cem soldados
foram mortos, foi chamado de _________.

A) Guerra do Paraguai
Soldados Armados
Pacto de Pedras Altas

B) Guerra dos Farrapos
Lanceiros Negros
Surpresa de Porongos

C) Revolução Federalista
Cavaleiros Índios
Batalha da Degola

D) Revolução de 1923
Chimangos
Pacto de Ponche Verde

E) Revolução de 1930
Bombeiros
Cerco de Bagé

_________________________________________________________

30) Em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou
ao seu cargo de Presidente da República, alegando
pressão de “forças terríveis”, sem revelar seus verda-
deiros motivos. Um movimento popular foi desenca-
deado em seguida, comandado por Leonel Brizola,
governador do Rio Grande do Sul, para garantir a obe-
diência à Constituição e a nomeação do vice-presi-
dente da República, João Goulart, que estava em via-
gem diplomática à República Popular da China.

Quem assumiu o poder, após a Campanha da Legali-
dade?

A) Jânio Quadros, que retoma seu cargo de presi-
dente, aclamado pelo povo.

B) Leonel Brizola, que ganha amplo poder popular,
após a Campanha.

C) “Jango”,  que  passa  à  condição  de  chefe-de-
estado em um regime parlamentarista.

D) Humberto Castelo Branco, que foi chamado a
assumir, levando os militares ao poder.

E) Ulisses Guimarães, que assume de forma interi-
na, até a eleição seguinte.
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LITERATURA BRASILEIRA

Desde as tragédias gregas, a violência sempre

instigou a criação literária. O conflito entre nati-

vos e europeus no tempo das descobertas, as

batalhas sangrentas no estabelecimento das

fronteiras do pampa, o mundo sem lei do serta-

nejo, a degradação moral nos conglomerados

urbanos  são  alguns  dos  enredos  brutais  que

configuram o nosso imaginário literário. A vio-

lência, mais do que um problema do nosso co-

tidiano contemporâneo, é um tema recorrente,

como atestam os textos desta prova.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 31, leia o
excerto do conto “O caso da vara”, de Machado
de Assis.

“Sinhá Rita tinha quarenta anos na certidão de

batismo, e vinte e sete nos olhos. Era apessoada,

viva, patusca, amiga de rir; mas, quando convinha,

brava como diabo. Quis alegrar o rapaz, e, apesar da

situação, não lhe custou muito. Dentro de pouco,

ambos eles riam, ela contava-lhe anedotas, e pedia-

lhe  outras,  que  ele  referia  com  singular  graça.

Uma  destas,  estúrdia,  obrigada  a  trejeitos,  fez  rir

a  uma  das  crias  de  Sinhá  Rita,  que  esquecera  o

trabalho,  para  mirar  e  escutar  o  moço.  Sinhá  Rita

pegou de uma vara que estava ao pé da marquesa, e

ameaçou-a:

– Lucrécia, olha a vara!

A pequena abaixou a cabeça, aparando o golpe,

mas o golpe não veio. Era uma advertência; se à

noitinha a tarefa não estivesse pronta, Lucrécia rece-

beria o castigo do costume. Damião olhou para a pe-

quena; era uma negrinha, magricela, um frangalho de

nada, com uma cicatriz na testa e uma queimadura

na mão esquerda. Contava onze anos. Damião repa-

rou que tossia, mas para dentro, surdamente, a fim

de não interromper a conversação”.
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31) Todas as afirmativas estão corretamente associadas
ao excerto, EXCETO:

A) A reação condicionada de Lucrécia, ao abaixar a
cabeça frente à violência sistemática de Sinhá
Rita, é um exemplo do tratamento psicológico que
Machado de Assis confere aos seus personagens.

B) O trecho apresenta um narrador que não se furta
a tecer comentários e emitir opiniões sobre os
personagens.

C) A passagem “Sinhá Rita tinha quarenta anos na
certidão de batismo, e vinte e sete nos olhos”
apresenta um caso de paralelismo recorrente den-
tro do estilo literário de Machado de Assis: a coor-
denação incomum de frases. Efeito similar obser-
va-se, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás

Cubas: “Marcela amou-me durante quinze anos e
onze contos de réis”.

D) As expressões “amiga de rir” e “brava como dia-
bo” demonstram contradições no comportamen-
to de Sinhá Rita, que são ratificadas por suas
ações no decorrer do conto.

E) O trecho possibilita um debate sobre a escravi-
dão, o que exemplifica a profundidade na crítica
social trazida por Machado de Assis em seus
contos. Essa denúncia é diluída em seus roman-
ces, com menor preocupação social e mais
centrados no indivíduo.

___________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 32, leia o
trecho a seguir, no contexto da obra O Ateneu,
de Raul Pompéia, e as afirmativas.

“Mal tinha eu entrado, senti que duas mãos, no fundo,
prendiam-me o tornozelo, o joelho. A um impulso vio-
lento caí de costas; a água abafou-me os gritos, co-
briu-me a vista. Senti-me arrastado. Num desespero
de asfixia, pensei morrer. Sem saber nadar, vi-me aban-
donado em ponto perigoso; e bracejava, à toa, imerso
a desfalecer, quando alguém me amparou. Um gran-
de tomou-me ao ombro e me depôs à borda, estendi-
do, vomitando água. Levei algum tempo para me intei-
rar do que ocorrera. Esfreguei por fim os olhos e veri-
fiquei que o Sanches me tinha salvo. “Ia afogar-se!”
disse ele, amparando-me a cabeça enquanto me
desempastava os cabelos de cima dos olhos. Meio
aturdido ainda, contei-lhe efusivamente o que me ha-
viam feito. “Perversos!” observou-me o colega com
pena, e atribuiu a brutalidade a qualquer peste que
fugira no atropelo dos nadadores, desvelando-se em
solicitudes por tranquilizar-me. Tive depois motivo para
crer que o perverso e a peste fora-o ele próprio, na
intenção de fazer valer um bom serviço”.

I. A violência recorrente num ambiente de confina-
mento mostra ao personagem principal a lógica
da dominação dos mais fracos pelos mais fortes.

II. A expressão “fazer valer um bom serviço” explicita
o trabalho duplo de Sanches: apresentar um su-
posto perigo e ao mesmo tempo oferecer prote-
ção ao aluno novato.

III. O incêndio que devastaria o colégio Ateneu, pro-
vocado pelo personagem principal do romance, é
um último ato de violência, que dá fim à obra de
Raul Pompéia.

IV. Com teor memorialista, a obra O Ateneu, uma
crônica de saudades, traz um narrador em pri-
meira pessoa do singular, chamado Franco.

32) As afirmativas corretas são, apenas,

A) I e II.

B) I e III.

C) III e IV.

D) I, II e IV.

E) II, III e IV.
_____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 33, leia o
excerto a seguir, no contexto do conto de Simões
Lopes  Neto,  e  as  afirmativas,  preenchendo  os
parênteses  com  V  para  verdadeiro  e  F  para
falso.

“Foi então que um gaúcho gadelhudo, mui alto,
canhoto, desprendeu da cintura as boleadeiras e fê-
las roncar por cima da cabeça… e quando ia soltá-
las, zunindo, com força pra rebentar as costelas dum
boi manso, e que o negro estava cocando o tiro, de
facão pronto pra cortar as sogas…, nesse mesmo
momento e instante a velha Fermina entrou na roda, e
ligeira como um gato, varejou no Bonifácio uma
chocolateira de água fervendo, que trazia na mão, do
chimarrão que estava chupando…

O negro urrou como um touro na capa…; a rumo
no mais avançou o braço, e fincou e suspendeu, le-
vando a velha, estorcendo-se, atravessada no facão
até o esse…; ao mesmo tempo, mandado por pulso
de homem um bolaço cantou-lhe no tampo da cabeça
e logo outro, no costilhar, e o negro caiu, como boi
desnucado, de boca aberta, a língua pontuada, me-
xendo em tremura uma perna, onde a roseta da chile-
na tinia, miúdo…

Patrício, escuite!”



PUCRS     Concurso Vestibular
www.pucrs.br      Inverno 2011

 11

(   ) As comparações com bichos (boi manso, gato,

touro na capa, boi desnucado) conferem aos per-
sonagens uma espécie de animalização, um ins-
tinto não racional que potencializa o tom violento
da cena.

(   ) Na leitura do trecho, torna-se evidente a força vi-
sual na escrita de Simões Lopes Neto, autor que
detalhava, com riqueza, as ações de seus perso-
nagens, gerando tensão no relato.

(   ) A utilização de expressões tipicamente urbanas
do Rio Grande do Sul dá ao texto um caráter
regionalista.

(   ) O vaqueano Blau Nunes é o narrador da obra,
personagem que testemunhou ou ouviu os causos

que relata. Essa marca de oralidade torna-se ain-
da mais explícita com a passagem “Patrício,
escuite!”.

(   ) O trecho pertence ao conto “Negro Bonifácio”.

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

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

_______________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 34, leia
os textos que seguem.

Texto 1

(…)

É bem possível que eu um dia cegue.
No ardor desta letal tórrida zona,
A cor do sangue é a cor que me impressiona
E a que mais neste mundo me persegue!

Essa obsessão cromática me abate.
Não sei por que me vêm sempre à lembrança
O estômago esfaqueado de uma criança
E um pedaço de víscera escarlate.

(…)

Na ascensão barométrica da calma,
Eu bem sabia, ansiado e contrafeito,
Que uma população doente do peito
Tossia sem remédio na minh’alma!

E o cuspo que essa hereditária tosse
Golfava, à guisa de ácido resíduo,
Não era o cuspo só de um indivíduo
Minado pela tísica precoce.

(…)

Texto 2

“… linguagem tecida de vocábulos esdrúxulos e ani-
mada de uma virulência pessimista sem igual em nos-
sas letras. Trata-se de um poeta poderoso, que deve
ser mensurado por um critério estético extremamen-
te aberto que possa reconhecer, além do mau gosto

do vocabulário rebuscado e científico, a dimensão

cósmica e a angústia moral da sua poesia”
(Alfredo Bosi. In: História Concisa da Literatura

Brasileira, p. 287-288).

34) Os versos do excerto e o texto crítico de Alfredo Bosi
referem-se a

A) Carlos Drummond de Andrade.
B) Augusto dos Anjos.
C) Carlos Nejar.
D) João Cabral de Melo Neto.
E) Mário de Andrade.

______________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 35, leia
os textos e as afirmativas que seguem.

Texto 1

Era um sonho dantesco... o tombadilho
Que das luzernas avermelha o brilho
Em sangue a se banhar.
Tinir de ferros... estalar do açoite...
Legiões de homens negros como a noite
Horrendos a dançar.

(...)

E ri-se a orquestra irônica, estridente...
E da ronda fantástica a serpente
Faz doudas espirais ...
Se o velho arqueja, se no chão resvala,
Ouvem-se gritos... o chicote estala.
E voam mais e mais...

Presa nos elos de uma só cadeia,
A multidão faminta cambaleia
E chora e dança ali!
Um de raiva delira, outro enlouquece,
Outro, que de martírios embrutece,
Cantando geme e ri!

No entanto o capitão manda a manobra
E após, fitando o céu que se desdobra,
Tão puro sobre o mar,
Diz, do fumo entre os densos nevoeiros:
“Vibrai rijo o chicote, marinheiros!
Fazei-os mais dançar!...”

(Excertos da quarta parte do poema “O Navio

Negreiro”, de Castro Alves)
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Texto 2

Tudo começou quando a gente conversava
Naquela esquina ali
De frente àquela praça
Veio os homens
E nos pararam
Documento por favor
Então a gente apresentou
Mas eles não paravam
Qual é negão? Qual é negão?
O que que tá pegando?
Qual é negão? Qual é negão?

É mole de ver
Que em qualquer dura
O tempo passa mais lento pro negão
Quem segurava com força a chibata
Agora usa farda
Engatilha a macaca
Escolhe sempre o primeiro
Negro pra passar na revista
Pra passar na revista

Todo camburão tem um pouco de navio negreiro
Todo camburão tem um pouco de navio negreiro

(...)

(Todo camburão tem um pouco de navio negreiro,
composição de Marcelo Yuka, do grupo O Rappa,

em disco lançado em 1994)

Com base nos textos, afirma-se:

I. Já no primeiro verso do texto 1, o eu lírico anteci-
pa o teor violento desse trecho do poema ao utili-
zar a expressão “sonho dantesco”, referência às
imagens perturbadoras do Inferno, primeira parte
da obra Divina Comédia, de Dante Alighieri.

II. A canção do grupo O Rappa relaciona a imagem
do açoitador do passado com a do policial dos
dias de hoje.

III. Por aclimação, entende-se o esforço do homem
tencionando um processo de adaptação, mesmo
em circunstâncias desfavoráveis. Ao construir
imagens contrastantes (a multidão que, mesmo
chorando, dança; o escravo que concomitante-
mente geme e ri), Castro Alves, no texto 1, reduz
seu grito de denúncia e antevê essa ação de ajus-
tamento dos negros à realidade da escravatura.

IV. Nos dois textos, há referência ou comparação entre
animais e instrumentos que funcionam como ar-
mas de opressão frente ao negro.

35) 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.

________________________________________________________

36) O personagem Paulo Honório, presente no romance
__________, apresenta-se tomado pelo ódio e pensa
em matar a sua própria esposa, Madalena. Este mag-
nífico romance de __________, além de tematizar a
violência, também discute o contexto econômico e
social da Revolução de 30.

A) Vidas Secas – Rubem Braga

B) São Bernardo – Graciliano Ramos

C) Os Sertões – Euclides da Cunha

D) Agosto – Rubem Fonseca

E) As Parceiras – Lya Luft

______________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 37, ler o
fragmento do poema “A morte do leiteiro”, de
Carlos Drummond de Andrade.

Há pouco leite no país
é preciso entregá-lo cedo.
Há muita sede no país,
é preciso entregá-lo cedo.
Há no país uma legenda,
que ladrão se mata com tiro.
Então o moço que é leiteiro
de madrugada com sua lata
sai correndo e distribuindo
leite bom para gente ruim.
(...)
E como a porta dos fundos
também escondesse gente
que aspira ao pouco de leite
disponível em nosso tempo,
avancemos por esse beco,
peguemos o corredor,
depositemos o litro...
Sem fazer barulho, é claro,
que barulho nada resolve.
Meu leiteiro tão sutil
de passo maneiro e leve,
antes desliza que marcha.
É certo que algum rumor
sempre se faz: passo errado,
vaso de flor no caminho,
cão latindo por princípio,
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ou um gato quizilento.
E há sempre um senhor que acorda,
resmunga e torna a dormir.

Mas este entrou em pânico
(ladrões infestam o bairro),
não quis saber de mais nada.
O revólver da gaveta
saltou para sua mão.
Ladrão? se pega com tiro.
Os tiros na madrugada
liquidaram meu leiteiro.
Se era noivo, se era virgem,
se era alegre, se era bom,
não sei,
é tarde para saber.
(...)

Da garrafa estilhaçada.
no ladrilho já sereno
escorre uma coisa espessa
que é leite, sangue... não sei
Por entre objetos confusos,
mal redimidos da noite,
duas cores se procuram,
suavemente se tocam,
amorosamente se enlaçam,
formando um terceiro tom
a que chamamos aurora.

De acordo com o texto, afirma-se:

I. Em plena madrugada, o leiteiro cumpre um papel
fundamental na distribuição de um leite bom que
alimenta inclusive gente ruim.

II. Na sua ríspida e barulhenta marcha, o leiteiro
acorda todos que dormem nas casas nas quais o
leite é entregue.

III. De forma premeditada, o morador mata o raivoso
leiteiro que se aproxima também para assaltá-lo.

IV. Devido a um trágico engano, um cidadão inocen-
te é morto no exercício da profissão.

37) As afirmativas corretas são, apenas,

A) I e IV.

B) II e III.

C) II e IV.

D) I, II e III.

E) I, III e IV.

INSTRUÇÃO:  Para  responder  à  questão  38,
ler  o  excerto  do  conto  “Mineirinho”,  de  Clarice
Lispector, e preencher os parênteses com V (ver-
dadeiro) ou F (falso).

“É, suponho que é em mim, como um dos represen-
tantes de nós, que devo procurar por que está doendo
a morte de um facínora. E por que é que mais me
adianta contar os treze tiros que mataram Mineirinho
do que os seus crimes. Perguntei a minha cozinheira
o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto a
pequena convulsão de um conflito, o mal-estar de não
entender o que se sente, o de precisar trair sensa-
ções contraditórias por não saber como harmonizá-
las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também,
a violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na
própria perplexidade diante de não poder esquecer
que Mineirinho era perigoso e já matara demais; e no
entanto nós o queríamos vivo. (...) No entanto a pri-
meira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é
a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia:
assim não me matam, porque eu não quero morrer, e
assim não me deixam matar, porque ter matado será
a escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma
coisa que, se me fez ouvir o primeiro tiro com um
alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no
quarto desassossegada, o quinto e o sexto me co-
brem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o
coração batendo de horror, no nono e no décimo mi-
nha boca está trêmula, no décimo primeiro digo em
espanto o nome de Deus, no décimo segundo chamo
meu irmão. O décimo terceiro tiro me assassina –
porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro.”

(   ) O narrador não compreende plenamente por que
está sensibilizado com a morte de um facínora
que matou muitas pessoas.

(   ) A cozinheira apresenta-se bastante confortável em
discutir a morte do Mineirinho.

(   ) Ao longo da contagem dos tiros que abateram o
criminoso, o narrador vai se apiedando progressi-
vamente,  culminando  no  décimo  terceiro  tiro,
momento em que se coloca no lugar do próprio
facínora.

(   ) A certa altura do conto, o narrador, movido pela
lei da sobrevivência, chega a aceitar o extermínio
de facínoras como o Mineirinho.

38) A sequência correta, de cima para baixo, é

A) V – V – F – F

B) V – F – F – V

C) V – F – V – V

D) F – F – V – V

E) F – V – F – F
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 39, leia
o fragmento do conto “A Hora e a Vez de Augusto
Matraga”, de João Guimarães Rosa.

O cavalo de Nhô Augusto obedeceu para diante; as
ferraduras tinham e deram fogo no lajeado; e o cavalei-
ro, em pé nos estribos, trouxe a taca no ar, querendo a
figura do velho. Mas o Major piscou, apenas, e encolheu
a cabeça, porque mais não era preciso, e os capangas
pulavam de cada beirada, e eram só pernas e braços.

– Frecha, povo! Desmancha!
Já os porretes caíam em cima do cavaleiro, que nem

pinotes de matrinxãs na rede. Pauladas na cabeça, nos
ombros, nas coxas. Nhô Augusto desceu o corpo e caiu.
Ainda se ajoelhou em terra, querendo firmar-se nas
mãos, mas isso só lhe serviu para poder ver as caras
horríveis dos seus próprios bate-paus, e, no, meio de-
les, o capiauzinho mongo que amava a mulher-atoa
Sariema.

E Nhô Augusto fechou os olhos, de gastura, porque
ele sabia que capiau de testa peluda, com o cabelo qua-
se nos olhos, é uma raça de homem capaz de guardar o
passado em casa, em lugar fresco perto do pote, e ir
buscar na rua outras raivas pequenas, tudo para ajuntar
à massa-mãe do ódio grande, até chegar o dia de tirar
vingança. (...)

Puxaram e arrastaram Nhô Augusto, pelo atalho do
rancho do Barranco, que ficou sendo um caminho de
pragas e judiação.

E quando chegaram ao rancho do Barranco, ao fim
da légua, o Nhô Augusto já vinha quase que só carrega-
do, meio nu, todo picado de faca, quebrado de panca-
das e enlameado grosso, poeira com sangue. Empur-
raram-no para o chão, e ele nem se moveu. (...)

E, aí, quando tudo esteve a ponto, abrasaram o ferro
com a marca do gado do Major – que soía ser um triân-
gulo inscrito numa circunferência –, e imprimiram-na,
com chiado, chamusco e fumaça, na polpa glútea direi-
ta de Nhô Augusto. Mas recuaram todos, num susto,
porque Nhô Augusto viveu-se, com um berro e um salto,
medonhos.

39) Considerando o fragmento acima, todas as afirmati-
vas são corretas, EXCETO:

A) Nhô Augusto é surpreendido numa emboscada
na qual os capangas o esperam para iniciar um
violento castigo.

B) No meio de tamanha violência, Nhô Augusto não
consegue reconhecer seus algozes.

C) “Capiau de testa peluda, com cabelo quase nos
olhos” é uma espécie de homem que cultiva a
memória para exercitar a vingança.

D) Nhô Augusto é submetido a terrível tortura quan-
do o seu corpo desnudo é queimado com um fer-
ro de marcar o gado.

E) Apesar de toda a violência dos porretes e das
picadas de faca, Nhô Augusto sobrevive, espan-
tando a todos com urro tremendo.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 40, leia o
excerto do poema denominado “Graciliano Ra-
mos”, de João Cabral de Melo Neto.

Falo somente com o que falo:
com as mesmas vinte palavras
girando ao redor do sol
que as limpa do que não é faca:
de toda uma crosta viscosa,
resto de janta abaianada,
que fica na lâmina e cega
seu gosto da cicatriz clara.
Falo somente do que falo:
do seco e de suas paisagens,
Nordestes, debaixo de um sol
ali do mais quente vinagre:
que reduz tudo ao espinhaço,
cresta o simplesmente folhagem,
folha prolixa, folharada,
onde possa esconder-se na fraude.
Falo somente por quem falo:
por quem existe nesses climas
condicionados pelo sol,
pelo gavião e outras rapinas:
e onde estão os solos inertes
de tantas condições caatinga
em que só cabe cultivar
o que é sinônimo da míngua.
Falo somente para quem falo:
quem padece sono de morto
e precisa um despertador
acre, como o sol sobre o olho:
que é quando o sol é estridente,
a contrapelo, imperioso,
e bate nas pálpebras como
se bate numa porta a socos.

I. O poema de João Cabral dialoga com o imaginá-
rio acre e violento presente no livro Vidas Secas,
de Graciliano Ramos.

II. O poema se dirige aos que sofrem com as radi-
cais condições da caatinga nordestina, onde o
sol é estridente, atingindo as pálpebras como se
bate numa porta a socos.

III. Apesar de todas as adversidades sertanejas, a
natureza local possibilita um momento para culti-
var uma multiplicidade de alimentos.

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

A) II, apenas.

B) III, apenas.

C) I e II, apenas.

D) I e III, apenas.

E) I, II e III.
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MATEMÁTICA

INSTRUÇÃO: Para resolver a questão 41, obser-
ve o logotipo da Biblioteca Central da PUCRS a
seguir:

41) A circunferência inscrita no quadrado que circunscreve
o logotipo tem equação

A) (x – 2)2 + (y – 2)2 = 4

B) (x + 2)2 + (y + 2)2 = 4

C) (x – 2)2 + (y – 2)2 = 8

D) (x + 2)2 + (y + 2)2 = 8

E) (x + 4)2 + (y + 4)2 = 8
______________________________________________________

42) Numa estante da Biblioteca, encontram-se cinco livros
de Física Quântica de autores diferentes, seis livros
de Física Médica de autores diferentes e quatro livros
de Física Nuclear, também de autores diferentes. Um
grupo de alunos, para realizar uma pesquisa, precisa
consultar dois livros de Física Quântica, três livros de
Física Médica e um livro de Física Nuclear. O número
de escolhas possíveis para essa consulta é

A) 8400
B)   800
C)   204
D)   144
E)     34

______________________________________________________

43) Na sala de leitura da Área de Ciência e Tecnologia,
encontram-se disponíveis para leitura x revistas nacio-
nais e y revistas estrangeiras de Matemática. O nú-
mero x é o zero da função f(x) = 3 log (x – 2) e o

número y é o valor do produto 

2

4

2

1
4

1
log8log 








• .

Assim, o número de revistas de Matemática disponí-
veis na sala de leitura é

A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

2

4

y

2 4 x

44) Um funcionário da Biblioteca Central deseja distribuir
200 livros nas prateleiras de acordo com o seguinte
critério: na primeira prateleira, colocará 11 livros; na
segunda prateleira, 13; na terceira, 15; e assim su-
cessivamente, até distribuir todos os livros em x pra-
teleiras. Então, o número total de prateleiras usadas
nessa distribuição é

A) 10

B) 20

C) 30

D) 40

E) 50
__________________________________________________________

45) Um grupo de estudantes de Ensino Médio visitou a
Biblioteca para pesquisar sobre Literatura Brasileira
(LB) e Literatura Estrangeira (LE). A respeito dessa
atividade, sabe-se que:

• cada estudante consultou somente uma obra;

• 40% do número total de estudantes eram meninos;

• 80% do número total de estudantes consultou obras
de LB;

• 50% do total de estudantes que consultou obras
de LE eram meninos;

• 20 meninas consultaram obras de LE.

Nessas circunstâncias, o número de meninas que
compareceram à Biblioteca para pesquisar sobre
Literatura foi de

A) 130

B) 120

C) 100

D)   90

E)   70
_______________________________________________________________

46) Paulo, aluno do Curso de Medicina, necessitando
aprofundar seus estudos em Anatomia, retirou da Bi-
blioteca um livro com 675 páginas. Ele pretende estu-
dar diariamente 25 páginas desse livro. Seu colega
José também retirou um livro de Anatomia, este com
615 páginas, e pretende estudar 15 páginas em cada
dia. Iniciando a leitura no mesmo dia, em um determi-
nado dia x de leitura eles terão a mesma quantidade
de páginas ainda por ler. Este número x é

A) 12

B) 10

C)   8

D)   6

E)   4
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47) Uma coleção de Matemática é composta por dez li-
vros, que têm idêntico formato (16 cm por 20 cm) mas
espessuras diferentes. Empilhados na forma de um
prisma reto, eles ocupam um volume de 9600 cm3.
Se forem ordenados lado a lado, como é feito nas bi-
bliotecas, eles ocuparão, linearmente, ________ cm.

A) 16

B) 20

C) 30

D) 36

E) 96
_________________________________________________________

48) Para resolver uma discussão entre dois alunos sobre
a definição da função cossecante, um deles foi à Bi-
blioteca Central. Como resultado da pesquisa, ele
encontrou a definição de cossec x, que é

1xcosse,
xcos

1
≠

1xsense,
xsen

1
≠

0xcosse,
xcos

1
≠

0xsecse,
xsec

1
≠

0xsense,
xsen

1
≠

________________________________________________

49) Estudando para uma prova de Matemática na Biblio-
teca, um estudante encontrou o seguinte problema:

Três números são medidas dos lados de um triângulo
retângulo. O menor deles é a metade do maior. En-
tão, o terceiro número é obtido multiplicando o menor
por ______.

Realizando os devidos cálculos, esse aluno obteve a
resposta correta para o problema, que é

3

5

2

3

5

A)

B)

C)

D)

E)

A)

B)

C)

D)

E)

50) Procurando resolver um desafio proposto em certa
disciplina  do  curso  de  Nutrição,  uma  estudante
foi à Biblioteca e encontrou em um livro o seguinte
problema:

Uma dieta requer, para a refeição principal, 7 uni-
dades de gordura, 9 unidades de proteínas e 16
unidades de carboidratos. Certa pessoa dispõe de
3 alimentos com os quais pode montar sua dieta.

Alimento A: cada medida contém 2 unidades de
gordura, 2 unidades de proteína e 4 unidades de
carboidrato.

Alimento B: cada medida contém 3 unidades de
gordura, 1 unidade de proteína e 2 unidades de
carboidrato.

Alimento  C:  cada  medida  contém  1  unidade  de
gordura, 3 unidades de proteína e 5 unidades de
carboidrato.

O número de medidas que a pessoa consome dos
alimentos A, B e C em sua refeição principal é re-
presentado por x, y, z, respectivamente. O siste-
ma linear cuja solução diz quantas medidas de
cada alimento deve ser consumido é _________.

A estudante levou o problema para resolver com seu
grupo, que chegou à seguinte resposta correta:









=++

=++

=++

25z2y4x

13zy2x

1z3y2x









=++

=++

=++

05z2y4x

03zy2x

0z3y2x









=++

=++

=++

165z2y4x

93zy2x

7z3y2x









=++

=++

=++

165zy3x

9z2y3x

7z4y22x









=+++

=+++

=+++

0165z2y4x

093zy2x

07z3y2x

A)

B)

C)

D)

E)
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LÍNGUA INGLESA

INSTRUCTION:  Answer  questions  51  to  55
according to text 1.

TEXT 1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

51) According to the text,

A) not following what psychologists believe can be

very frustrating.

B) there are ways one may learn to be more confident.

C) by giving orders one lives a tiring and problematic

life.

D) not everyone takes psychological changes into

consideration.

E) powerful people are manipulable.

_________________________________________________________

52) According to the second paragraph, exercising power

can be

A) the result of psychological changes.

B) conducive to frustrations.

C) helpful to evaluate other people.

D) both important and misleading.

E) necessary to face the facts of life.

Nobody likes to feel impotent when facing facts.

But according to many psychologists, those who do

not want or do not know how to use power go far beyond

a disagreeable and temporary sensation: they condemn

themselves to a life of frustrations.

What is not lacking in our society are theories and

methods to teach us how to be more assertive and

how to be more powerful. However, as any order-giver

knows and is tired of hearing, power brings many

problems with it. To understand these, it is enough to

take into consideration that exercising power results

in notable psychological changes, such as evaluating

others much more unfavorably when they are regarded

as manipulable. When we have managed to have others

do what we want, regardless of how praiseworthy and

efficient their behavior has been, we tend to attribute

the success to the excellence of our orders, and not

to their skills and motivations.

(Source: Icaro, In Flight Magazine)
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53) The   terms   in   the   text   that   express   positive

characteristics are all of the ones below, EXCEPT

A) assertive (line 07).

B) powerful (line 08).

C) manipulable (line 14).

D) praiseworthy (line 15).

E) efficient (line 16).

____________________________________________________________

54) De acordo com seu uso no texto, pertencem à mesma

categoria gramatical os termos da alternativa

A) according (line 02) – sensation (line 04).

B) temporary (line 04) – lacking (line 06).

C) assertive (line 07) – exercising (line 11).

D) notable (line 12) – unfavorably (line 13).

E) praiseworthy (line 15) – efficient (line 16).

_________________________________________________________

55) Without a change in meaning, the term “much” (line

13) can be substituted by

A) very.

B) many.

C) far.

D) some.

E) as.

________________________________________________________

INSTRUCTION:  Answer  questions  56  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

“The idea that the Swedish economy is headed for

a crash is nonsense,” Blomkvist said.

“You have to distinguish between two things – the

Swedish economy and the Swedish stock market. The

Swedish economy is the sum of all the goods and

services that are produced in this country every day.

There are telephones from Eric, cars from Volvo,

chickens from Scan, and shipments from Kiruna to

Svövke. That’s the Swedish economy, and it’s just as

strong or weak today as it was a week ago.”

He paused for effect and took a sip of water.

“The Stock Exchange is something very different.

There is no economy and no production of goods and

services. There are only fantasies in which people from

one hour to the next decide that this or that company

is worth so many billions, more or less. It doesn’t have

a thing to do with reality or with the Swedish economy.”

“So you’re saying that it doesn’t matter if the Stock

Exchange drops like a rock?”

LARSSON, S. (2009) The girl with the dragon tattoo.

Vintage, pp.626-627.

56) Text 2

A) deals with an economical situation.

B) identifies all that Swedish companies produce.

C) clarifies the meaning of terms in Economics.

D) advises citizens to make investments.

E) describes the exact financial situation of Sweden.

_____________________________________________________

57) The expression “to be headed for”, as used in line 01,

is semanticaly related to

A) meeting a deadline.

B) organizing things.

C) leading something.

D) being at the top.

E) moving forward.

_______________________________________________________

58) The dictionary definition for the term “stock” (line 04)

that best fits its use in the text is

A) a supply of goods that is available for sale.

B) the value of shares.

C) farm animals that are kept for their meat, wool, etc.

D) the type of family or ancestors.

E) the degree to which something is respected.

_________________________________________________________

59) Pela expressão “it’s just as strong or weak today as it

was a week ago” (lines 09-10) entende-se que a

economia da Suécia

A) está tão forte hoje como na semana passada.

B) está mais fraca do que estava na semana passada.

C) apresenta uma variação significativa, semana após

semana.

D) depende das oscilações das ações.

E) aposta tanto na fraqueza como na força de seu

mercado.

__________________________________________________________

60) From the character’s explanation, the most probable

answer to the question in lines 18-19 is

A) No, that’s really important.

B) Yes, Stock Exchange rates vary.

C) No, the dropping of exchange rates could make a

difference.

D) Yes, the economy depends on it.

E) Definitely not.


