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INSTRUÇÃO GERAL: Para cada questão, esco-
lher apenas uma alternativa correta.

QUÍMICA

INSTRUÇÃO: Responder à questão 1 com base
no texto e nas afirmativas abaixo.

“Eu, filho do carbono e do amoníaco,

Monstro de escuridão e rutilância,

Sofro, desde a epigênese da infância,

A influência má dos signos do zodíaco.”

Parte do soneto “Psicologia de um vencido”, de Augusto de

Carvalho Rodrigues dos Anjos, Paraíba, 1909.

I. As substâncias químicas referidas pelo autor são

inorgânicas e simples.

II. As massas molares, em gramas, das substân-

cias referidas são, respectivamente, 12 e 14.

III. Os elementos que constituem as substâncias

referidas não se localizam no mesmo período

da Tabela Periódica.

IV. O  autor  refere-se  a  compostos  que  deram

origem à formação da vida.

1) Em  relação  ao  texto,  estão  corretas  apenas  as

afirmativas

A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) II e IV.

E) III e IV.

____________________________________________________

2) A energia presente na chama de um fogão, ao se

queimar Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), provém,

principalmente,

A) da oxidação do gás oxigênio presente no ar ao

reagir com o combustível.

B) da chama do palito de fósforo usada para iniciar

a queima do gás.

C) das ligações químicas que se transformam, ori-

ginando ligações de mais baixa energia.

D) da condensação das moléculas dos gases origi-

nados no processo de combustão.

E) do rompimento das forças intermoleculares exis-

tentes entre as moléculas do combustível no

estado líquido.

INSTRUÇÃO: Responder à questão 3 com base
na análise das seguintes gravuras.

3) Os elementos representados nas gravuras

A) unem-se por meio de ligação covalente.

B) localizam-se no mesmo grupo da Tabela Perió-

dica.

C) combinam-se, entre si, pela formação de ânion

e cátion, respectivamente.

D) formam o cloreto de manganês.

E) são, respectivamente, elementos halogênio e

alcalino.

Autora: Annie Bissett

Fonte:http://www.tabela.oxigenio.com/paginas_diversas/

desenhos_artisticos/desenho_artistico_cloro.htm

Autora: Sandra Kadowaki

Fonte:http://www.tabela.oxigenio.com/paginas_diversas/

desenhos_artisticos/desenho_artistico_magnesio.htm
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INSTRUÇÃO: Para responder à questão 4, anali-
se as concentrações dos íons abaixo, que estão
expressas em mg/L no rótulo de uma garrafa de
água mineral.

1-  Nitrato (NO
3

–)  =   6,0

2-  Sódio (Na+)  =  18,0

3-  Cálcio (Ca2+)  =  20,0

4) A ordem crescente das concentrações dos íons pre-

sentes na água mineral, em mol/L, é

A) 1, 2, 3

B) 1, 3, 2

C) 2, 1, 3

D) 2, 3, 1

E) 3, 1, 2

____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 5, anali-
se as equações químicas a seguir, que represen-
tam reações comuns no nosso ambiente.

I. 2C
8
H

18
 + 25 O

2
   →   16CO

2
 + 18 H

2
O

II. O
3
 + NO   →   NO

2
 + O

2

III. SO
3
 + H

2
O   →   H

2
SO

4

IV. 4Fe + 3 O
2
 + 6H

2
O   →   4Fe(OH)

3

V. 6CO
2
 + 6H

2
O   →   C

6
H

12
O

6
 + 6 O

2

5) As reações representadas que têm relação direta,

respectivamente, com a incidência de radiações so-

lares sobre a superfície da terra e com a variação da

acidez no ambiente são, apenas,

A) I e II.

B) II e III.

C) IV e II.

D) IV e III.

E) IV e V.

6) Cálculos  renais,  popularmente  conhecidos  como

“pedras nos rins”, são agregados cristalinos compos-

tos por alguns sais. Um deles é o produto da reação

representada por

3 Ca2+(aq) + 2 PO
4

3
 
–(aq)   →   Ca

3
(PO

4
)

2
(s).

Sobre esse sal, é correto afirmar que

A) apresenta  somente  ligações  iônicas  entre  os

elementos.

B) apresenta o elemento fósforo com estado de

oxidação +5.

C) denomina-se hipofosfato de sódio.

D) tem caráter ácido.

E) apresenta  o  elemento  cálcio  com  estado  de

oxidação diferente do íon reagente Ca2+.

____________________________________________________

7) A pilha alcalina consiste em zinco metálico em pó

imobilizado em um gel em contato com uma solução

concentrada de KOH e separada de uma mistura de

MnO
2
(s) e grafite por um tecido poroso. A pilha é

selada em uma lata de aço para reduzir o risco de

vazamento de KOH concentrado.

Considerando  que  o  potencial  padrão  de  redução

de MnO
2
(s) a Mn

2
O

3
(s) é + 0,74 V e que o potencial

padrão de redução de Zn2+(aq) a Zn0(s) é -0,76 V, é

correto afirmar que

A) a força eletromotriz da pilha é 1,5 V.

B) o zinco é o cátodo.

C) os elétrons fluem do cátodo para o ânodo.

D) o potencial de redução do ânodo é maior do que

o do cátodo.

E) a força eletromotriz da pilha é obtida pela soma

dos potenciais de redução do cátodo e do ânodo.
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8) As indústrias costumam adicionar aos alimentos determinados aditivos com a finalidade de conservar, colorir,

acidificar,  espessar,  entre  outras.  Sobre  um  desses  aditivos  alimentares,  o  benzoato  de  sódio,  é  correto

afirmar que

A) pertence à função éster.

B) tem fórmula molecular C
6
H

5
ONa.

C) pode ser obtido a partir da reação de fenol com hidróxido de sódio.

D) é um sal orgânico de caráter básico.

E) é obtido a partir da reação do ácido benzóico, de fórmula molecular CH
3
COOH.

______________________________________________________________________________________________________

9) Em 2008, foi descoberto óleo parafínico leve em um poço situado em águas profundas na camada de pré-sal, na

Bacia de Santos. Nos petróleos leves predominam compostos, entre os quais os que constituem as principais

matérias-primas da gasolina.

Sobre esses compostos, é correto afirmar que

A) apresentam fórmula geral C
n
H

2n+2

B) pertencem à mesma subfunção do acetileno.

C) são derivados diretos do benzeno.

D) são hidrocarbonetos insaturados aromáticos.

E) são compostos orgânicos oxigenados.

____________________________________________________________________________________________________

10) Para a identificação do caráter ácido ou básico de um meio, usam-se substâncias indicadoras, como a fenolftaleína

e o tornassol. Assim, um indicador ácido-base apresenta, em solução aquosa, o equilíbrio

HIn     +     H
2
O          H

3
O+     +     In–

vermelho amarelo

Com base no comportamento do indicador, ao ser colocado em contato com substâncias ácidas ou básicas, é

correto afirmar que

A) um suco de limão apresentaria coloração amarela.

B) o vinagre, que tem pH maior do que 7, desloca o equilíbrio para a esquerda.

C) a soda cáustica, pelo seu pH elevado, desloca o equilíbrio para a direita, tornando a solução amarela.

D) o ácido acetilsalicílico, em solução aquosa, deixa a solução indicadora amarela.

E) a água de cal, que tem pH menor do que 7, desloca o equilíbrio para a esquerda.
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GEOGRAFIA

INSTRUÇÃO:  Responder  à  questão  11  considerando  o  mapa  que  representa  uma  área  do  território
brasileiro.

11) A área assinalada no mapa, que representa uma importante bacia hidrográfica brasileira, tem sido historicamen-
te local de muitos movimentos sociais e de polêmicas quanto ao uso de suas águas, inclusive nos dias de hoje.

O principal rio que forma esta bacia chama-se

A) Tocantins.

B) São Francisco.

C) Paraná.

D) Araguaia.

E) Paraguai.
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INSTRUÇÃO: Responder à questão 12 conside-
rando as afirmativas a seguir, que tratam dos
sujeitos que atuam no espaço agrário brasileiro.

I. Posseiro é o agricultor que ocupa terras aban-
donadas; legalmente pode valer-se do usucapião
para reclamar a posse definitiva das terras após
ocupá-las  por  certo  tempo,  dependendo  dos
casos estabelecidos em lei.

II. Gato é o especulador de terras que se apropria
de grandes áreas, falsificando títulos de proprie-
dade rural.

III. Grileiro é o empresário que arregimenta traba-
lhadores que vivem na sua localidade para levá-
los a outras regiões do país com promessas que
costumam não ser cumpridas, podendo, inclusi-
ve, gerar trabalho escravo.

IV. Meeiro é o trabalhador, geralmente desprovido
de terras, que oferece sua mão-de-obra e seus
equipamentos em troca de uma parte da produ-
ção, conforme acordo firmado com o proprietá-
rio da terra a ser trabalhada.

12) As afirmativas corretas são, apenas,

A) I e II.

B) I e IV.

C) II e III.

D) III e IV.

E) I, II e IV.
____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 13 com base
no desenho de um perfil topográfico e no mapa
do Brasil.

13) É provável que o perfil topográfico seja a represen-
tação do território por onde passa a linha identificada
pelo número

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 14 com base
nas afirmativas a seguir, que tratam do Efeito
Estufa.

I. O  CO
2
  é  um  tipo  de  gás  que  contribui  para  a

ocorrência do Efeito Estufa, garantindo condição
para o  desenvolvimento  de  animais  e  plantas
no planeta.

II. O aumento do Efeito Estufa pode trazer altera-
ções na circulação da atmosfera, contribuindo,
por  exemplo,  para  o  aumento  do  número  de
furacões.

III. A diminuição no uso da tecnologia e do transpor-
te  particular  urbano  visando  diminuir  o  Efeito
Estufa faz parte das propostas apresentadas
pelos Estados Unidos nas últimas duas décadas,
em reuniões como a de Kyoto, no Japão.

IV. O aumento do Efeito Estufa está ligado também
às queimadas, como as produzidas no Centro-
Oeste e no Norte do Brasil.

1

2

3

4

5
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14) As afirmativas corretas são, apenas,

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

__________________________________________________

15) Paulo vive em Fortaleza e possui um irmão, Alfredo,
que  reside  em  Rio  Branco,  estado  do  Acre.  Na
passagem  do  ano  de  2007  para  2008,  quando
ainda vigoravam no território brasileiro quatro fusos
horários, Paulo telefonou ao seu irmão para felicitá-
lo  exatamente  à 00h01min  do  dia  primeiro  de
janeiro. No entanto, Alfredo argumentou que ainda
estava vivendo o ano de 2007, pois os relógios, em
Rio Branco, marcavam 22h01min, naquele momento.
Caso  Paulo  queira  telefonar   para   Alfredo   no
momento em que, em Rio Branco, seja 00h01min de
1º/01/2009,  que  horas  os  relógios,  em  Fortaleza,
deverão estar marcando?

A) 21h01min
B) 22h01min
C) 23h01min
D) 01h01min
E) 02h01min

___________________________________________________

16) Os países formadores da América Anglo-Saxônica e
da Europa Ocidental ainda atraem um considerável
contingente migratório, formado principalmente por
grupos de

A) islâmicos, principalmente da Turquia, os quais
fogem das perseguições realizadas por grupos
favoráveis a um Estado laico.

B) sul-americanos  e  japoneses,  que,  por  sua
inserção  no  mundo  globalizado,  facilitam  o
movimento demográfico de empresários e de
mão-de-obra especializada para trabalharem em
empresas transnacionais.

C) populações pobres da África, Ásia e América
Latina, os quais, na falta de melhores oportuni-
dades de trabalho, correm riscos, vivendo, mui-
tas vezes, na clandestinidade.

D) sub-saarianos, que fogem das epidemias de Aids
e de outras doenças sexualmente transmissíveis,
sendo facilmente incorporados no mercado de
trabalho.

E) europeus orientais, que procuram oportunidades
de trabalho e também asilo político, fugindo das
perseguições de grupos associados ao crime
organizado que assumiram o comando das ex-
repúblicas soviéticas, após a dissolução da URSS.

17) A superfície terrestre apresenta uma infinidade de
paisagens com distintas feições, como planaltos,
vales,  planícies,  morros  testemunhos,  colinas,
falésias.

Um dos agentes endógenos que auxiliam no mode-
lado terrestre é

A) a ação da chuva.

B) a ação dos ventos.

C) a erosão glacial.

D) o vulcanismo.

E) o intemperismo.

_______________________________________________________

INSTRUÇÃO:  Para  responder  à  questão  18,
considere as afirmativas referentes ao petróleo
no Brasil.

I. A maior parte do petróleo brasileiro é obtido na
plataforma continental do país.

II. O Brasil é auto-suficiente no refino de petróleo,
embora  ainda  não  o  seja  em  termos  de
produção.

III. A Petrobrás detém o monopólio para a explora-
ção e o refino do petróleo no país.

IV. A recém-iniciada exploração de petróleo na ca-
mada do Pré Sal só foi possível por seus baixos
custos, inferiores aos custos da exploração em
áreas continentais, como a região de Mossoró,
no Rio Grande do Norte.

18) 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.
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19) O mundo sofreu mudanças marcantes após os atentados de 11 de setembro de 2001, nos Estados Unidos.
Entre essas alterações, é correto apontar

A) o   deslocamento   da   política   externa   norte-americana, que passou de uma atitude intervencionista para
uma posição de distanciamento em relação aos países do Oriente Médio.

B) a assinatura imediata da Agenda 21, pelos Estados Unidos da América do Norte, como um caminho viável
de aceleração da economia, abalada pelo evento.

C) o maior controle na movimentação e entrada de pessoas nas fronteiras da América do Norte e da Europa
Ocidental, com restrições para a emissão de vistos, mesmo para turistas, e cobrança de elevadas taxas de
segurança em muitos dos aeroportos e portos internacionais.

D) a ação dos Estados Unidos, com o apoio da Inglaterra, na invasão do Iraque imediatamente após o episódio,
para buscar armas biológicas e capturar os líderes talibãs.

E) a declaração da União Européia no sentido de considerar a Coréia do Norte, a Síria, a Venezuela e o Irã
como países pertencentes ao Eixo do Mal, e a conseqüente retirada do apoio financeiro e militar do Bloco.

___________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 20, considere a figura e as afirmativas abaixo.

I. A linha que passa pelo Pólo Norte compreende uma parte do meridiano de Greenwich e uma parte da Linha
Internacional da Mudança de Datas.

II. A representação foi realizada a partir da Projeção Azimutal, e mostra todo o continente americano.

III. A linha pontilhada corresponde ao Trópico de Capricórnio, situado ao sul das cidades de Tóquio e de
Washington.

IV. A representação mostra a proximidade territorial existente entre os Estados Unidos da América do Norte e a
Rússia.

20) As afirmativas corretas são, apenas,

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

21) No Período Homérico, da História Antiga da Grécia
(séc. XII a.C. – VIII a. C.), já existiam formas preco-
ces de cidades, comunidades agrárias, coletivistas,
como apontam as pesquisas arqueológicas. Mas foi
no Período Arcaico (séc. VIII a.C. – VI a.C.) que as
cidades-estado  gregas,  definidas  como  polis  ou
urbes,  desenvolveram-se.  Essas  cidades-estado
tinham  como  características  políticas  _________
entre si e governos _________, que representavam
_________.

A) dependência – centralizados – os cidadãos livres
e os monarcas hereditários

B) dependência – centralizados – os deuses e as
figuras mitológicas

C) independência – descentralizados – os cidadãos
livres

D) independência – centralizados – os monarcas
hereditários e a corte

E) dependência – descentralizados – os nobres, os
sacerdotes e os estrangeiros

____________________________________________________

INSTRUÇÃO:   Para   responder   à   questão   22,
numere os parênteses associando os grupos so-
ciais que dirigiam a sociedade da Europa Feudal
às respectivas características.

    1.  Clero

    2.  Nobreza

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

22) A numeração correta dos parênteses, de cima para
baixo, é

A) 1 – 2 – 2 – 1 – 2

B) 2 – 2 – 1 – 2 – 2

C) 1 – 1 – 2 – 2 – 1

D) 2 – 2 – 1 – 2 – 1

E) 1 – 1 – 2 – 1 – 2

23) O mercantilismo europeu, com suas origens na for-

mação do Estado moderno, fundamenta-se em dois

princípios: _________ e _________.

A) colbertismo    absolutismo

B) bulionismo    intervenção do Estado

C) metalismo    industrialismo

D) metalismo     balança comercial favorável

E) protecionismo    liberdade dos mercados

______________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 24, rela-

cionar as informações da coluna A com os no-

mes da coluna B, numerando os parênteses.

Coluna A

1.  Economista do séc. XVIII

2.  Déspota esclarecido(a)

3.  Fisiocrata

Coluna B

(   )  Quesnay

(   )  Turgot

(   )  Adam Smith

(   )  Catarina II

24) A numeração correta dos parênteses, de cima para

baixo, é

A) 1 – 2 – 3 – 3

B) 3 – 3 – 1 – 2

C) 2 – 2 – 1 – 3

D) 3 – 2 – 3 – 1

E) 3 – 1 – 2 – 2

Zelavam pela manutenção da tradição cristã.

Dirigiam militarmente a sociedade medieval.

Empunhavam armas para defender a moral das
comunidades.

Representavam   instrumento   de   unificação
social.

Constituíam o grupo social dos guerreiros.
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25) Após a Primeira Guerra Mundial, na seqüência de
um período em que os EUA conheceram sua fase
de maior prosperidade nos negócios, desencadeou-
se a Grande Depressão, também chamada de Crise
de 1929. Vários foram os fatores que abalaram os
alicerces frágeis daquela economia, dentre os quais
é correto destacar

A) a crise de subprodução agrícola, que provocou
fome e miséria nos EUA, depois da Primeira
Guerra Mundial.

B) o  aumento  do  consumo,  visto  que  a  indústria
cresceu e provocou aumento do poder aquisitivo.

C) a  igualdade  social,  provocada  pelo  aumento
do  poder  aquisitivo,  predominantemente  entre
os  menos  favorecidos  da  sociedade  norte-
americana.

D) a desarticulação da economia norte-americana
com os países produtores de matérias-primas.

E) os   investimentos   desenfreados   em   ações
de  empresas  que  possuíam  mais  cotação  no
mercado financeiro do que real crescimento de
capital.

____________________________________________________

26) Em relação ao Brasil, a crise de 1929 atingiu nossa
economia inviabilizando a manutenção da política de
valorização do café, firmada em 1906 pelo Convênio
de Taubaté, e também

A) provocando retração do mercado consumidor,
suspensão  do  financiamento  da  estocagem
do  café  e  liquidação  imediata  dos  débitos
anteriores.

B) suspendendo a produção do café por alguns
anos, o financiamento das lavouras e a liquida-
ção dos débitos dos cafeicultores.

C) convocando todos os exportadores de produtos
agrícolas a criarem mecanismos de estabiliza-
ção de preços.

D) possibilitando  aumento  no  consumo  do  café
brasileiro e conseqüente aumento de preços no
mercado nacional.

E) contribuindo para a manutenção da política de
preços dos produtos industrializados brasileiros
e para a revitalização da política de valorização
do café.

27) No combate à inflação, o governo de Eurico Gaspar
Dutra (1946-1951) buscou direcionar os gastos pú-
blicos em investimentos nos setores considerados
prioritários. Nasceu, então, o plano SALTE, destina-
do a investir em saúde, alimentação, transporte e
energia. Mas o desenvolvimento brasileiro, especial-
mente da indústria, ficou abaixo das aspirações dos
industriais brasileiros. Isso ocorreu em razão

A) de  políticas  econômicas  que  regulavam  os
preços dos produtos essenciais, para proteger a
indústria nacional.

B) das facilidades à exportação de bens duráveis,
promovidas   pelas   políticas   econômicas   do
governo.

C) da abertura do mercado brasileiro à importação
de bens supérfluos.

D) de políticas econômicas voltadas para a seleção
das importações, priorizando os bens duráveis.

E) da captação de recursos a partir da construção
das indústrias de base e da política econômica
nacionalista do governo.

_____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 28 com base
no  texto  a  seguir,  sobre  as  características  do
governo de Vargas no período 1951-1954.

O retorno de Getúlio Vargas ao poder, em 1951, pro-
duziu controvérsias, especialmente com os países
alinhados ao bloco liderado pelos EUA, quando do
estabelecimento da Guerra Fria. É possível obser-
var características desse governo pelas afirmações
do próprio presidente em relação à situação econô-
mica do Brasil:

“...é preciso atacar a exploração das forças interna-

cionais para que o país conquiste sua independên-

cia  econômica.  Assim  como  é  preciso  valorizar  o

trabalhador.”

28) As  características  fundamentais  desse  governo
populista de Vargas são

A) intervencionismo e patrimonialismo.

B) entreguismo e nacionalismo.

C) desenvolvimentismo e empreguismo.

D) nacionalismo e trabalhismo.

E) sindicalismo e internacionalismo.
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29) O governo Médici (1969-1974), auge da repressão contra a sociedade, manteve o AI5, que suspendia os direitos

fundamentais dos cidadãos e que se fazia sentir nas escolas, nas fábricas, na imprensa e nos teatros. Para

amenizar os efeitos da repressão, foram investidos milhões de cruzeiros (moeda da época) em propaganda –

“Brasil – ame-o ou deixe-o”. No plano econômico, registrou-se um grande crescimento da economia, tendo

como base o aumento da produção industrial, o crescimento das exportações e a grande quantidade de emprés-

timos do exterior, em contrapartida ao arrocho salarial. Esta proposta econômica ficou conhecida como

A) Plano de Metas.

B) Plano Trienal.

C) Reformas de Base.

D) Plano Cruzado.

E) Milagre Econômico.

____________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Responder à questão 30 a partir das afirmativas abaixo, referentes às políticas econômicas

dos governos pós-abertura política, isto é, posteriores a 1985.

I. O ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco (1992-1994), Fernando Henrique Cardoso, criou o

Plano Real, que tinha como objetivo acabar com a inflação e estabilizar a economia, através de um mecanis-

mo de desindexação.

II. No governo de Fernando Collor de Melo (1990-1992), foi proposto o Plano Cruzado Novo, que criava nova

referência monetária, o cruzado, colocava fim na correção monetária, congelava o preço das mercadorias e

reajustava salários automaticamente, através de gatilho salarial.

III. No governo de José Sarney (1985-1990), foram criados o Plano Bresser e o Plano Verão, considerados

“choques econômicos” para combater a inflação, que voltava a crescer.

IV. No governo José Sarney, foi lançado um plano caracterizado por medidas drásticas de combate à inflação,

mediante bloqueio de contas e aplicações financeiras, confisco do dinheiro e criação de nova moeda – o

cruzeiro.

30) Estão corretas apenas as afirmativas

A) I e II.

B) I e III.

C) II e III.

D) II e IV.

E) III e IV.
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LITERATURA BRASILEIRA

O tempo perguntou pro tempo quanto tempo o
tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o
tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo
tem. A indagação presente no jogo verbal popular cons-
titui-se numa das mais intrigantes questões que acom-
panham os homens de todas as épocas: compreender as
razões do tempo. Oswald de Andrade assegura que as
coisas vão e vêm não em vão; outros autores brasi-
leiros também têm apresentado suas reflexões, imagens,
metáforas e representações literárias do tempo.

Esta prova focaliza o tema do tempo e o tratamento
a ele concedido por diferentes escritores brasileiros,
em momentos de nossa história literária.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 31, leia o
texto que segue, intitulado “Amanhã”, do poeta
Gonçalves Dias.

Amanhã! – é o sol que desponta,
É a aurora de róseo fulgor,
É a pomba que passa e que estampa
Leve sombra de um lago na flor.

Amanhã! – é a folha orvalhada,
É a rola a carpir-se de dor,
É da brisa o suspiro, – é das aves
Ledo canto, – é da fonte – o frescor.

Amanhã! – são acasos da sorte;
O queixume, o prazer, o amor,
O triunfo que a vida nos doura,
Ou a morte de baço palor.

Amanhã! – é o vento que ruge,
A procela d’horrendo fragor,
Mal soltando um alento de dor.
É a vida no peito mirrada,

Amanhã! – é a folha pendida.
É a fonte sem meigo frescor,
São as aves sem canto, são bosques
Já sem folhas, e o sol sem calor.

Amanhã! – são acasos da sorte!
É a vida no seu amargor,
Amanhã! – o triunfo, ou a morte;
Amanhã! – o prazer, ou a dor!

Amanhã! – o que val’, se hoje existes
Folga e ri de prazer e de amor;
Hoje o dia nos cabe e nos toca,
De amanhã Deus somente é Senhor!

Sobre o texto, pode-se afirmar que:

I. A imprevisibilidade do tempo é o tema do poema.

II. O poeta constrói várias metáforas relacionando
o tempo à natureza.

III. A imagem recorrente da dor reforça o tom nega-
tivo do poema.

IV. O poeta atribui aos homens a responsabilidade
pelo controle do tempo.

V. O homem deve aproveitar o presente, porque
esse é o tempo de que dispõe.

31) Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão
corretas, apenas,

A) I e II.

B) I e III.

C) II e IV.

D) II, III e IV.

E) I, II e V.
______________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 32, leia o
texto que segue.

Ouvia-se o mar forte, – como já se ouvia de casa, –
a ressaca era grande e, a distância, viam-se crescer
as ondas. Capitu e prima Justina, que iam adiante,
detiveram-se numa das voltas da praia, e fomos con-
versando os quatro; mas eu conversava mal. Não
havia meio de esquecer inteiramente a mão de
Sancha nem os olhos que trocamos. Agora achava-
lhes isto, agora aquilo. Os instantes do diabo inter-
calavam-se nos minutos de Deus, e o relógio foi as-
sim marcando alternativamente a minha perdição e
a minha salvação. José Dias despediu-se de nós à
porta. Prima Justina dormiu em nossa casa; iria em-
bora, no dia seguinte, depois do almoço e da missa.
Eu recolhi-me ao meu gabinete, onde me demorei
mais que de costume.

No trecho em questão, Bentinho

I. revela estar perdidamente apaixonado por Sancha.

II. está perturbado pela presença da esposa, que o
acompanha de volta para casa.

III. vê-se guiado ora pelas forças do mal ora pelas
forças do bem.

IV. atribui ao relógio a função de definir o seu destino.

V. expõe sua dificuldade em saber o que realmen-
te sente por Capitu.



 PUCRS      Concurso Vestibular
 www.pucrs.br                    Verão 2009

 12

32) As afirmativas corretas são, apenas,

A) I e II.

B) II e III.

C) III e IV.

D) III, IV e V.

E) I, II, III e IV.
___________________________________________________

33) Em  Memórias  de  um  sargento  de  milícias,  Manuel
Antônio  de  Almeida  vale-se  do  título  de  memórias,
normalmente  associado  às  narrativas  em  primeira
pessoa,  para  criar  um  romance  narrado  em  terceira
pessoa, em que personagens tecem a vida do Rio de
Janeiro, no tempo do rei D. João VI.

Sobre esse romance, NÃO é correto afirmar:

A) A personagem Leonardo, abandonado pelo pai e
pela  mãe,  pratica  seus  atos  guiado  mais  pela
confusão das atitudes do que pelo conflito pessoal.

B) O Rio de Janeiro projetado pelo autor é constituí-
do por elementos de diversas classes sociais.

C) A cidade do Rio de Janeiro é apresentada em seus
aspectos negativos e as personagens são, muitas
vezes, ridicularizadas.

D) O romance foi publicado em folhetim e só poste-
riormente assumiu a feição de livro, fato bastante
comum para a época.

E) Memórias de um sargento de milícias é um roman-
ce  que  recupera  o  tempo  pós-independência,
quando o Brasil procurava se afirmar como nação
autônoma.

_____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 34, leia o
texto de autoria de Augusto dos Anjos, intitulado
“Debaixo do tamarindo”, e as afirmativas, preen-
chendo os parênteses com V para verdadeiro e F
para falso.

No tempo de meu Pai, sob estes galhos,
Como uma vela fúnebre de cera,
Chorei bilhões de vezes com a canseira
De inexorabilíssimos trabalhos!

Hoje, esta árvore de amplos agasalhos
Guarda, como uma caixa derradeira,
O passado da flora brasileira
E a paleontologia dos Carvalhos!

Quando pararem todos os relógios
De minha vida, e a voz dos necrológios
Gritar nos noticiários que eu morri,

Voltando à pátria da homogeneidade,
Abraçada com a própria Eternidade,
A minha sombra há de ficar aqui!

Pela leitura do texto, conclui-se que

(   ) O eu lírico recorda os tempos em que, à sombra
da árvore, expressava o sofrimento proveniente do
árduo trabalho.

(   ) A imagem da vela fúnebre na primeira estrofe está
associada à idéia da passagem do tempo.

(   ) O poeta atribui à árvore a capacidade de guardar
a memória da flora brasileira.

(   ) O tom funesto do poema sustenta-se na saudade
da figura paterna.

(   ) O poeta prevê que, após a morte, sua existência,
representada pela própria sombra, estará em har-
monia com a natureza.

34) A seqüência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é:

A) V – V – F – V – F

B) F – V – F – F – V

C) V – F – V – F – V

D) F – F – V – F – F

E) V – F – V – V – F

________________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 35, leia o
texto que segue, de Cecília Meireles.

Lua adversa

01  Tenho fases, como a lua
02  Fases de andar escondida,
03  fases de vir para a rua...
04  Perdição da minha vida!
05  Perdição da vida minha!
06  Tenho fases de ser tua,
07  tenho outras de ser sozinha.

08  Fases que vão e que vêm,
09  no secreto calendário
10  que um astrólogo arbitrário
11  inventou para meu uso.
12  E roda a melancolia
13  seu interminável fuso!

14  Não me encontro com ninguém
15  (tenho fases, como a lua...)
16  No dia de alguém ser meu
17  não é dia de eu ser sua...
18  E, quando chega esse dia,
19  o outro desapareceu...
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Sobre o poema, é correto afirmar:

I. A comparação das fases da lua às fases da vida
transmitem a idéia de mudança, relacionada a um
dos elementos que marcam a passagem do tem-
po, ou, seja, a lua.

II. O ritmo e o léxico do poema reforçam a idéia de
circularidade do tempo.

III. Os adjetivos “secreto” (verso 09) e “arbitrário” (ver-
so 10), relacionados, respectivamente, a “calen-
dário” (verso 09) e “astrólogo” (verso 10), esclare-
cem a origem das mudanças.

IV. A última estrofe (versos 14 a 19) abandona o tema
relativo ao movimento cíclico da vida sugerido no iní-
cio do poema, para centrar-se na questão do amor.

V. O uso das reticências no verso 03 sugere o pro-
cesso contínuo de alternância de estados emocio-
nais do sujeito.

35) Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão cor-
retas, apenas,

A) I, II e III.

B) III, IV e V.

C) II, III e IV.

D) I, II e V.

E) I, II, III e V.
___________________________________________________

INSTRUÇÃO:  Para  responder  à  questão  36, ana-
lise o texto e as afirmativas que seguem.

Além de Cecília Meireles, outros poetas vinculados ao
Modernismo abordaram o tema “tempo”. Entre eles, o
poeta  Mario  Quintana,  que  escreveu  um  poema
intitulado “O tempo”, transcrito a seguir.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

I. O homem no cotidiano empurra o tempo como uma
“cadeira de rodas”; só fogem dele, por instantes,
os sonhadores.

II. O poema relaciona o tempo a objetos comuns e a
algumas  pessoas,  sendo  escrito  em  linguagem
simples e direta.

III. A expressão “abjeto” (verso 01) é utilizada para
caracterizar o despertador, porque sua campainha
é irritante.

IV. “Velho”,  “cadeira  de  rodas”  e  “crianças”  são
imagens utilizadas pelo poeta para reforçar a idéia
de passagem do tempo.

36) Pela  leitura  das  afirmativas,  conclui-se  que  estão
corretas

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

______________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 37, relacio-
ne os autores da Coluna 1 ao conteúdo das frases
da Coluna 2, numerando os respectivos parênteses.

Coluna 1

1.  Carlos Drummond de Andrade
2.  Raul Pompéia
3.  Erico Verissimo
4.  Casemiro de Abreu
5.  Machado de Assis
6.  José Lins do Rego
7.  Graciliano Ramos

Coluna 2

(   ) Em poemas como “Infância” e “Confissões de um
itabirano”, _________ expressa a busca de si mes-
mo e remonta ao tempo passado para nele encon-
trar inspiração para seus poemas.

(   ) _________, em versos melodiosos, canta o pas-
sado, através da idealização da infância, conside-
rada a fase mais feliz de sua vida.

(   ) Infância é um livro no qual _________ narra suas
experiências desse período da vida, marcada por
sentimentos de autoritarismo e violência.

(   ) Em uma das obras de _________, a passagem da
vida infantil para a vida adulta é vivenciada por
Clarissa, quando a adolescente vem do interior para
a Capital, com o objetivo de completar seus estudos.

(   ) Em Menino de Engenho, ambientado no Nordes-
te, _________ recupera a visão de um menino so-
bre a estrutura produtiva do trabalho no engenho e
sobre a cultura patriarcal e escravocrata.

O despertador é um objeto abjeto.
Nele mora o Tempo. O Tempo não pode viver sem nós,

[para não parar.
E  todas  as  manhãs  nos  chama  freneticamente  como

[um velho paralítico a tocar a campainha atroz.
Nós
É  que  vamos  empurrando,  dia  a  dia,  sua  cadeira  de

[rodas.
Nós, os seus escravos.
Só os poetas
os amantes
os bêbados
podem fugir
por instantes
ao Velho... Mas que raiva impotente dá no Velho
quando encontra crianças a brincar de roda
e não há outro jeito senão desviar delas a sua cadeira

[de rodas!
Porque elas, simplesmente, o ignoram...
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37) A seqüência correta de numeração dos parênteses,
de cima para baixo é:

A) 7 – 1 – 2 – 6 – 4

B) 4 – 3 – 5 – 7 – 2

C) 1 – 4 – 7 – 3 – 6

D) 6 – 4 – 3 – 2 – 7

E) 4 – 1 – 5 – 3 – 2
_____________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 38, leia o
fragmento do romance Porteira Fechada, de Cyro
Martins.

João Guedes – aquele infeliz que foi encontrado de
tarde, estendido em cima de um barranco em cima
da sanga, na entrada da cidade, bem por onde che-
gara no dia da mudança, e sobre cuja morte ainda
pairam dúvidas, não se sabendo ao certo se foi sui-
cídio ou assassinato [...]

Considerando esse fragmento, é correto afirmar:

I. Porteira Fechada é um dos romances integran-
tes da “trilogia do gaúcho a pé”.

II. Cyro Martins revela, em seus romances, as ma-
zelas vividas pelo homem do campo, no Rio
Grande, no período em que as fazendas ainda
eram campos abertos e sem dono.

III. Seu Guedes é uma das personagens mais
marcantes da narrativa de Cyro Martins, pois re-
presenta o peão pobre que vem para a cidade
em busca de trabalho e vê seu plano frustrado.

IV. A observação romântica do campo e dos tem-
pos áureos do regionalismo é uma das caracte-
rísticas da prosa de ficção de Cyro Martins.

V. Cyro Martins recuperou o passado glorioso do
Rio Grande, tematizando a vida rural gaúcha,
através de personagens típicos do Rio Grande,
como o bolicheiro, o estancieiro e o peão, mas
excluiu de suas narrativas a figura feminina.

38) Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão
corretas, apenas,

A) I e II.

B) I e III.

C) I, III e IV.

D) II, III e V.

E) I, II e III.

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 39, leia o
comentário e preencha as lacunas adequadamente.

_________,  em  Memórias  sentimentais  de  João

Miramar,  obra  de  renovação  da  prosa  _________
constrói  uma  narrativa  em  primeira  pessoa  cujo
narrador, relatando criticamente o seu passado, com
estilo semelhante a anotações de diário, subverte a
tradicional narrativa ficcional de memórias e faz uma
sátira da classe _________.

39) As palavras que preenchem correta e respectivamen-
te as lacunas estão reunidas em:

A) Mário de Andrade – modernista – proletária

B) Lima Barreto – pré-modernista – média

C) Aluísio de Azevedo – naturalista – operária

D) Monteiro Lobato – pré-modernista – média

E) Oswald de Andrade – modernista – burguesa
___________________________________________________

INSTRUÇÃO: Para responder à questão 40, leia o
texto de Clarice Lispector que segue.

Aprofundamento das horas

Não posso escrever enquanto estou ansiosa ou es-
pero soluções a problemas porque nessas situações
faço tudo para que as horas passem – e escrever,
pelo contrário, aprofunda e alarga o tempo. Se bem
que ultimamente, por necessidade grande, aprendi
um jeito de me ocupar escrevendo, exatamente para
ver se as horas passam.

40) Considerando o fragmento acima, é correto dizer que
a autora

A) escreve para superar a ansiedade, resolver os
problemas da vida e não ver o tempo passar.

B) costuma encurtar o tempo de espera para solu-
cionar algum problema escrevendo de modo pro-
fundo e prolongado.

C) não costuma escrever quando está em situações
complicadas, porque a escrita parece prolongar o
tempo e o melhor, nessas ocasiões, é encurtá-lo.

D) emprega  o  tempo  de  escrita  para  fugir  dos
problemas  do  cotidiano  e  viver  estados  de
serenidade.

E) não escreve quando está preocupada, porque
esse estado se reflete na escrita, prejudicando
sua qualidade.
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MATEMÁTICA

41) A seqüência numérica )
a2

1
,.......,
a4

1
,

a2

1
,
a

1
(

1n−
, com

a ≠ 0, possui 101 termos. Seu termo médio é

A)
51

1

B)
a50

1

C) 51a

1

D)
a2

1
50

E)
a2

1
51

____________________________________________________

42) Em uma animação, um mosquitinho aparece voan-

do, e sua trajetória é representada em um plano onde

está localizado um referencial cartesiano. A curva que

fornece o trajeto tem equação y = 3cos(bx + c). O

período é 6π, o movimento parte da origem e desen-

volve-se no sentido positivo do eixo das abscissas.

Nessas  condições,  podemos  afirmar  que  o  produto

3.b.c é

A) 18π

B) 9π

C) π

D)
2

2
π

E)
2

π

__________________________________________________

43) Um número complexo z = a + bi, em sua forma

trigonométrica, foi escrito como z = r (cos α + isen α).

O módulo de z vale

A) 1

B) a

C) b

D) α

E) r
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2/5

3/5

0 a b x

y

44) Observe   a   representação   da   função   dada   por

y = log(x), a seguir. Pelos dados da figura, podemos

afirmar que valor de log(a.b) é

A) 1

B) 10

C) 102/5

D) 103/5

E) 105

___________________________________________________

45) A razão entre o raio da circunferência inscrita em um

quadrado  e  o  raio  da  circunferência  circunscrita  a

esse mesmo quadrado, cujo lado mede “2a”, é

A) a

B)

C)

D)

E)

____________________________________________________

46) Em  relação  aos  polinômios p(x) = ax2 + bx + c   e

q(x) = dx2 + ex + f, considerando que

p(1) = q(1), p(0) = q(0) = 0, concluímos que

( a + b ) – ( d + e ) vale

A) 0

B) 1

C) 2

D) a + b

E) d + e

__________________________________________________

47) Em uma sala existem 10 pessoas, sendo 8 mulheres

e 2 homens. O número de possibilidades de formar,

com  essas  10  pessoas,  um  grupo  que  contenha

exatamente 3 mulheres e 2  homens  é

A) 3
8C

B) 5
10C

C) 3
82C

D) 5
10A

E) 3
8A

2
2

.a

2
2

2.a

2
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48) Se n é o número de soluções do sistema









=++

=+−

=−+

3zy2x

2zyx2

1zyx

, então

A) n = 0

B) n = 1

C) n = 2

D) n = 3

E) n > 3

_____________________________________________________

49) A figura abaixo representa as curvas y = x  e  x2 + y2 = 4.

A área da região assinalada é

A)

B)

C)

D) 2π

E) 4π

__________________________________________________

50) Numa roleta, há números de 0 a 36. Supondo que a

roleta não seja viciada, então a probabilidade de o

número sorteado ser maior do que 25 é

A)
36

11

B)
37

11

C)
36

25

D)
37

25

E)
37

12

1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012
1234567890123456789012

y

x

π

8
π

4

π

2
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ATENÇÃO: Verifique se esta é a sua opção de Língua
Estrangeira.

LÍNGUA INGLESA

INSTRUCTION: Answer questions 51 to 54 with
information from text 1.

TEXT 1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

51) According to the text, we learn a lot about how a

language works from

A) the theory of words and rules.

B) the deceptive simplicity of errors.

C) the words that come together in the language.

D) the overgeneralizations that children make.

E) the open-endedness of language.

___________________________________________________

INSTRUCTION: Answer question 52 based on
statements I to IV.

According to the author of the text,

I. we may underestimate errors made by children.

II. babies only utter words when they are 1 ½ years old.

III. little  children  have  difficulty  to  invent  word

combinations.

IV. there are infinite combinations we can make when

we speak.

52) The only correct statements are

A) I and II.

B) I and III.

C) I and IV.

D) II and III.

E) III and IV.

53) O sentido de “twos” (linha 12), no texto, remete à

noção de

A) idade.

B) linguagem.

C) crianças.

D) sentença.

E) palavras.

_____________________________________________________

54) The prefix “over-”, in “Overgeneralization” (line 05),

has the same meaning as in

A) overcast.

B) overcoat.

C) overnight.

D) overbook.

E) overall.

__________________________________________________

INSTRUCTION: Answer questions 55 to 60 with
information from the two advertisements below.

Ad 1

01

02

03

04

05

06

Ad 2

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Nothing  is  more  important  to  the  theory  of  words

and rules than an explanation of how children acquire

rules  and  apply  them  –  indeed  overapply  them  –  to

words.  The   simplicity   of   these   errors   is   deceptive.

Overgeneralization errors are a symptom of the open-

ended productivity of language, which children indulge

in as soon as they begin to put words together.

At around eighteen months children start to utter two-

word microsentences like See baby and More cereal.

My favorite in the data from my own lab is Small loud

after someone had turned down the stereo. By their

twos, children produce longer and more complicated

sentences,   and   begin   to   supply   endings   such   as

-ing, -ed, and the auxiliaries.

PINKER, S. (2000) Words and rules.

Perennial: New York, p.190.

IAIC, a multilateral financial institution specialized in

small  and  medium  size  private  companies  ____

Latin America and the Caribbean, currently has a job

opening ____ the position of Accounting Officer.
For information ____ the position, application instruction

and deadlines, please refer to http://www.iaic.int .

Ranked  among  the  leading  business  schools  in

the  world,  Judge  Business  School,  University  of

Cambridge  is  distinguished  by  the  innovative,

international  and  collaborative  ethos  that  makes

Cambridge a very rewarding place to work, discover

and learn.

Due  to  the  success  of  the  school,  we  are  looking

to recruit lecturers in the following fields:

• Operations Management

• Marketing

• Management Science

We offer a competitive package of benefits.

Further  particulars  and  an  application  form  are

available from www.jbs.cam.ac.uk/jobs .

The Economist. Sept. 20-26, 2008. p.113.
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55) The words that correctly complete the blanks in Ad 1 are, respectively,

A) in of at

B) on at for

C) of on at

D) in for on

E) for in of

__________________________________________________________________________________________________

56) Without a change in meaning, the expression “a very” (Ad 2, line 05) can be substituted by

A) such a.

B) such.

C) so.

D) too.

E) some.

___________________________________________________________________________________________________

57) In the context of text Ad 2, “Due to” (line 07) means

A) although.

B) in spite of.

C) instead of.

D) since.

E) because of.

____________________________________________________________________________________________________

INSTRUCTION: Answer questions 58 to 60 according to BOTH ads.

58) The term that corresponds to the dictionary definition “the set of attitudes and beliefs that are typical of an

organization or a group of people” is

A) institution (Ad 1, line 01).

B) deadlines (Ad 1, line 06).

C) ethos (Ad 2, line 04).

D) package (Ad 2, line 12).

E) particulars (Ad 2, line 13).

__________________________________________________________________________________________________

59) The statement that is correct according to the two ads is

A) IAIC offers better possibilities for personal and professional development.

B) IAIC is specialized in dealing with governments.

C) One of the jobs requires proficiency in the English language.

D) JBS is specialized in professionals from abroad.

E) JBS is one of the most important business schools in the world.

_________________________________________________________________________________________________

60) According to information from both ads, it is correct to say that _________  of the four job openings offered is/are

for a teaching position.

A) all

B) most

C) few

D) only two

E) none


