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LÍNGUA PORTUGUESA / LITERATURA BRASILEIRA
Texto I 

A vida no lixão de Gramacho – RJ
Considerado o maior aterro sanitário da América Latina, o Lixão de Gramacho é conhecido pelos seus diversos catadorese pelas histórias que ali com eles vivem.
Histórias das Ruas foi até lá para conhecer um pouco dessa realidade e poder trazer para vocês alguns fatos que não apenaschocam mas incomodam até mesmo os mais desinteressados.
O Lixão se localiza no bairro do Jardim Gramacho, no município de Duque de Caxias. O local recebe mais de 7 mil toneladasde lixo por dia. O bairro possui 20 mil habitantes que vivem na miséria e mais de 50% da população tiram sua renda da reciclagemde lixo que catam no aterro. 
As pessoas que vivem trabalhando com a reciclagem moram ao redor do aterro, em barracos de madeiras e papelão, emmeio a muita lama e lixo, muito lixo. [...]
Adentramos a favela e, tudo o que eu via, me impressionava muito. Mesmo não sendo a rampa (nome dado à montanhade lixo que é localizada dentro do aterro), a quantidade de lixo diante dos meus olhos era extremamente exagerada. Ficava difícilaté ver o chão, forrado de lixo. Durante a nossa caminhada, João [um dos catadores] me explicou como era a vida no Lixão. “Aquinós trabalhamos para duas empresas que são donas de todo esse lixo. Não podemos trabalhar por conta própria. Enquanto elesse enriquecem com esse lixo que nós catamos e reciclamos, nós vivemos assim, nessa situação.”
O cenário daquela comunidade era praticamente um cenário de guerra. Carros tombados, pessoas com semblantes muitosofridos e crianças carregando crianças. O cheiro era muito forte, também devido à quantidade enorme de porcos que viviam nomeio do monte de lixo, porcos que dividiam o espaço onde as crianças da comunidade brincavam. Além disso, percebi que nãohavia saneamento no local.
Perguntei ao Sr. João se ele fazia ideia de quantas crianças viviam lá e ele me respondeu: “Não tem como ter ideia disso.São realmente muitas crianças que vivem no meio desse lixo e cada vez mais aumenta o número delas.”[...]
Conversei com muitas pessoas e pude perceber que a maioria não queria contar a sua história de vida. Percebi que quaseninguém gostava de tocar no assunto de como foi parar ali; era um assunto que incomodava a todos e espalhava certa tristeza noar, tristeza muito mais nítida do que a pobreza em que eles vivem.
O Lixão será desativado até o dia 03/06. Para mim, ficou evidente que aquelas pessoas que vivem lá dependem daquelelixo para sobreviver, pois é de onde tiram o próprio sustento. Com todos os moradores que eu consegui conversar, perguntei o queeles iriam fazer e para onde pensarão ir depois que o Lixão fosse desativado. A resposta era sempre a mesma: “Não sabemos,estamos esperando o governo decidir o que vai fazer com todo mundo que mora aqui.” Alguns até disseram estar tristes devido aofato de que o lixão iria fechar.[...]
No dia seguinte, voltando para São Paulo, vi algumas notícias em jornais de grande circulação em todo o país dizendo queo fim do Lixão de Gramacho marca um novo começo, uma nova vida para os moradores de lá. Fiquei chocado! Como a imprensa,que tem como principal missão reportar a verdade dos fatos com espírito crítico, pode manipulá-los a ponto de “sugerir” que o malé um bem?

(Fonte: www.historiasdasruas.com/2012)

1) Considerando o conteúdo da última frase do texto, o autor sugere que o “mal” faz referência: 
a) Ao trabalho infantil no lixão. 
b) Ao fim do lixão e às consequências desse fim para os catadores. 
c) À sua visão crítica sobre a atuação da imprensa.
d) Às diversas formas de exploração às quais os catadores de lixo eram submetidos. 

2) A oração “Mesmo não sendo a rampa”, presente no quinto parágrafo, introduz o seguinte valor semântico no períodoem que está inserida: 
a) Adversidade.
b) Conclusão.
c) Concessão. 
d) Proporcionalidade. 

3) A concordância entre os termos de uma oração contribui para um bom entendimento do texto. Nesse sentido, observa-se que nem sempre a intuição do falante de uma língua converge com as regras gramaticais. Considere, isoladamente,o trecho:
“50% da população tiram sua renda da reciclagem de lixo”

Sobre ele e a observação do padrão culto da língua, é correto afirmar que ocorre: 
a) Concordância verbal adequada uma vez que o verbo concorda com a indicação de porcentagem.
b) Concordância verbal inadequada já que o verbo deveria concordar com a especificação da porcentagem. 
c) Concordância verbal aceitável já que o verbo pode concordar tanto com a indicação de porcentagem quanto com a especificaçãodesta. 
d) Concordância verbal inaceitável uma vez que, diante de porcentagem acompanhada de especificação, o verbo deve sempreficar no singular. 

4) Os modalizadores são palavras ou expressões que indicam intenções e pontos de vista do enunciador. O termo emdestaque é um exemplo de modalizador em: 
a) “Considerado o maior aterro sanitário da América Latina” (1º parágrafo) 
b) “tudo o que eu via” (5º parágrafo)
c) “a quantidade de lixo diante dos meus olhos era extremamente exagerada.” (5º parágrafo) 
d) “Além disso, percebi que não havia saneamento no local.” (6º parágrafo)
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“O cenário daquela comunidade era praticamente um cenário de guerra. Carros tombados, pessoas com semblantes muito
sofridos e crianças carregando crianças. O cheiro era muito forte, também devido à quantidade enorme de porcos que
viviam no meio do monte de lixo, porcos que dividiam o espaço onde as crianças da comunidade brincavam.”
5) Para evidenciar o caráter descritivo do texto e construir uma imagem para o leitor, o autor combina os seguintes

sentidos no trecho acima: 
a) Visual e olfativo. 
b) Táctil e visual. 
c) Táctil e olfativo.
d) Visual e auditivo. 

“Histórias das Ruas foi até lá para conhecer um pouco dessa realidade”
6) O pronome em destaque presente no trecho acima, foi usado em uma referência: 

a) Textual retomando uma ideia que já foi expressa. 
b) Espacial apontando para uma realidade próxima ao interlocutor. 
c) Temporal uma vez que revela uma realidade futura. 
d) Textual antecipando uma ideia que será expressa. 

Texto II 

O bicho
Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.

Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.

O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.

O bicho, meu Deus, era um homem.
(Manuel Bandeira)

7) Considerando-se a observação das características temático-formais do poema e sua relação com os estilos literários,
é correto afirmar que se trata de um texto: 
a) Romântico revelando forte subjetividade e escapismo.
b) Realista com linguagem rebuscada e análise psicológica do indivíduo.
c) Simbolista em virtude das imagens construídas e do desejo de sublimação da realidade. 
d) Modernista ao fazer uso de um vocabulário simples e apresentar crítica social.

8) A organização das palavras de um texto funciona como um recurso expressivo na criação artística. Manuel Bandeira,
em seu primeiro verso, conseguiu dar maior destaque: 
a) Ao sujeito realizador da ação.
b) À ação verbal propriamente dita. 
c) À referência temporal. 
d) Ao elemento passivo, o complemento da ação. 

9) No verso “O bicho, meu Deus, era um homem”, ocorre a figura de linguagem conhecida como: 
a) Elipse.
b) Anáfora.
c) Assíndeto. 
d) Apóstrofe. 
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Texto III

(“O lavrador de café”, Cândido Portinari, pintura em tinta a óleo, 1944)

10) A atenta observação dos elementos que compõem o quadro permite ao observador concluir todas as afirmações abaixo,exceto: 
a) Ocorre uma crítica ao cenário rural. 
b) Há um destaque para o trabalho em virtude do tamanho da enxada. 
c) Ocorre uma percepção subjetiva da realidade. 
d) Há uma deformação intencional do corpo para destacar a força. 

MATEMÁTICA
11) A loja de eletrodomésticos CAI NESSA está com uma superpromoção de um modelo de geladeira.

Esta geladeira é vendida pelo preço de R$ 1200,00, podendo ser paga em duas prestações iguais a R$ 600,00, sendoa primeira no ato da compra e a segunda 30 dias após a compra.
Quem preferir e puder pagar à vista, a loja dá um desconto de 10% sobre o preço de R$ 1200,00.
Um cliente menos atento não percebe que, na compra em duas prestações iguais, está embutido um juro de:
a) 15%
b) 25%
c) 10%
d) 20%

12) Um estudante efetuou a multiplicação de 428 por um certo número encontrando o resultado 130968.
Como este não era o valor esperado verificou que, por engano, trocou o algarismo das unidades do multiplicador:usou o algarismo 6 quando o correto seria o 8.
Ao refazer seus cálculos obteve o valor esperado, igual a:
a) 118328
b) 127724
c) 131824
d) 126964

13) A soma dos divisores positivos de n é indicada por S(n).
Assim, por exemplo, temos: S(18) = 1 + 2 + 3 + 6 + 9 + 18 = 39.
Se p > 1 é um número primo positivo, é correto afirmar que:
a) S(p) = p
b) S(p) = 1 + 2p
c) S(p2) = 1 + p2
d) S(p2) = 1 + p + p2

14) A sequência (8, 19, ...) é obtida somando-se os termos correspondentes de duas progressões: uma aritmética (PA) eoutra geométrica (PG), de razões iguais.
O primeiro termo 8 é o resultado da soma do primeiro termo da PA com o primeiro termo da PG; o segundo termo 19é o resultado da soma do segundo termo da PA com o segundo termo da PG, e assim sucessivamente.
Sabendo-se que o primeiro termo da PA é igual ao primeiro termo da PG, podemos calcular o quinto termo da sequência(8, 19, ...), igual a:
a) 340
b) 280
c) 330
d) 290
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15) Os círculos de centros O1 e O2 são tangentes entre si no ponto T, e à Reta R, nos pontos Q e R, respectivamente,conforme a figura.

--------                      --------Se = QR = 17 cm e QT = 15cm, então:
--------a) RT  =  20cm
--------b) RT  =  12 cm
--------c) RT  =  8cm
--------d) RT  =  10cm

16) A função f(x) é definida, em R , por:

Se f(k) = -11 e f(w) = 35, podemos concluir que:
a) k + w = 0
b) k – w = 6
c) k + w = -1
d) k – w = 1

17) Antônio e Bernardo resolveram disputar uma série de 5 rodadas de cara e coroa, lançando ao acaso, uma moedaperfeita.
Se o resultado fosse cara, Antônio ganharia 1 ponto.
Se o resultado fosse coroa, Bernardo ganharia 1 ponto.
Cada um deles colocou R$ 100,00 dentro de uma caixa. O ganhador seria aquele que totalizasse 3 pontos pelaprimeira vez.
Após os 2 primeiros lançamentos, cujos resultados deram cara, Bernardo resolve desistir do jogo e propõe queos R$ 200,00 sejam repartidos em parte proporcionais às chances de cada um deles ganhar o jogo.
Antônio aceitou a proposta de Bernardo. Assim a diferença entre as quantias recebidas por Antônio e por Bernardofoi igual a:
a) R$ 100,00
b) R$ 150,00
c) R$ 120,00
d) R$ 75,00

18) Uma das raízes da equação x3 – 8x2 + 17x + k = 0 é igual a 1 + 2i, onde i é a unidade imaginária.
O número real k é igual a:
a) -30
b) 20
c) -20
d) -15

19) Um cone reto é seccionado por dois planos paralelos a sua base e que dividem sua altura em três partes iguais.
Os três sólidos obtidos são: um cone de volume V1, um tronco de cone de volume V2 e um tronco de cone de volumeV3, com V1 < V2 < V3.Se V1 = K, podemos concluir que:a) V2 = 3K e V3 = 9K
b) V2 = 8K e V3 = 27K
c) V2 = 6K e V3 = 27K
d) V2 = 7K e V3 = 19K



20) A circunferência x2 + y2 = 8 e a reta x + y = 3 cortam-se nos pontos A e B.
Sendo O o centro da circunferência, podemos calcular a área do triângulo OAB, igual a:
a)

b)

c)

d)

GEOGRAFIA

http://m3sustentabilidade.blogspot.com.br/2010/04/invertendo-o-desenvolvimento.html

21) A imagem está representando a região metropolitana de São Paulo, com suas 39 cidades. O processo descrito representaum fenômeno que ocorre quando uma cidade passa a desenvolver intensa vinculação socioeconômica e territorialcom outras cidades, envolvendo uma série de transformações, tanto no núcleo envolvido como no que o absorve. 
a) Conurbação.
b) Megalopolização.
c) Expansão das favelas.
d) Macrocefalia urbana.
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22) “Das várias preocupações que cercam os alimentos transgênicos, os efeitos sobre o meio ambiente são uma dasprincipais. É aí que se encontram as maiores incertezas.”
Marafon, Claudio José. O Desencanto da Terra: Produção de alimentos, ambiente e sociedade. Rio de Janeiro: Garamond, 2011. (Adaptado)

A avaliação do impacto ambiental de transgênicos no Brasil permanece com muitas questões a resolver, o que geratemores por parte de estudiosos e da sociedade civil, já que essa tecnologia também gera aspectos negativos ao setorprodutivo como a:
a) Elevação da produtividade. 
b) Difusão da biodiversidade.
c) Proliferação de espécies nativas.
d) Resistência de pragas a insumos químicos.

23) Texto 1
Horário de verão começa à meia-noite deste sábado no país.

Mudança atinge brasileiros das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e TO. Relógio deve ser adiantadoem uma hora até 17 de fevereiro de 2013.
Fonte: http://g1.globo.com/brasil/noticia/2012/10/horario-de-verao-comeca-meia-noite-deste-sabado-no-pais.html. Acesso em: 20 de outubro de 2012.

Texto 2

Fonte: http://www.youtube.com/watch?v=OhgAJ77HoRY (adaptado do vídeo). Acesso em 21 de fevereiro de 2012.

A utilização do horário de verão em alguns Estados Brasileiros só é possível devido à inclinação do polo sul em direçãoao sol, aumentando a incidência da insolação em médias e altas latitudes nessa época. A posição da Terra em relaçãoao Sol na figura possibilita ao país:
a) Estimular a geração de energia elétrica com os dias mais longos.
b) Utilizar de forma sustentável as horas de Sol durante o dia, economizando energia.
c) Distribuir melhor a energia produzida no país, adiantando os relógios em uma hora.
d) Manter as pessoas na rua até mais tarde para não gastarem energia nas residências.

24) 

http://professorjbosco.blogspot.com.br/2010/11/exodo-rural.html - Acesso em 12 de outubro de 2012

A partir da análise da charge podemos perceber que uma das causas do inchaço das grandes cidades é:
a) Êxodo rural como fuga da concentração de terras, em busca de oportunidades nas metrópoles.
b) A opção pelo trabalho urbano, por ser este mais digno e compensador.
c) A garantia da oferta abundante de empregos bem remunerados e com carteira assinada. 
d) O trabalhador urbano não aceitar a vida simples do campo, mesmo sofrendo com a macrocefalia.
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25)

Fonte: Nunes, João Oswaldo Rodrigues. Japão. São Paulo: Ática, 2008. (p.66)

Em 2011, o litoral nordeste do Japão foi sacudido por um terremoto com magnitude de 8,9 graus na escala Richter,provocando um tsunami de 23 metros que arrastou carros e construções nas cidades litorâneas perto do epicentro.Com base na figura, a causa dessa instabilidade tectônica no território japonês é:
a) A antiguidade geológica das bases de seu território, possibilitando a fragmentação das placas.
b) A localização entre a confluência de várias placas tectônicas, o que lhe confere também vulcões e dobramentos.
c) O movimento transcorrente das placas sobre as quais está assentado o território, gerando o fenômeno da subducção epotencializado o processo.
d) O tamanho reduzido do território e sua posição insular, que potencializa a velocidade das ondas sísmicas ao se espalharem,acentuando as destruições.

26) China

http://domacedo.blogspot.com.br/2011/04/charge-da-china.html. Acesso em 17 de outubro de 2012.

O contraste das situações econômicas evidenciadas na charge tem como explicação:
a) A crise europeia e o crescimento das economias dos países desenvolvidos do extremo oriente asiático.
b) A existência de grandes reservas de petróleo chinesas que geram saldos positivos em sua balança comercial energética.
c) A valorização do grande mercado interno chinês, que vem sustentando o crescimento durante a crise do século XXI.
d) Adecadência do sistema capitalista e do liberalismo econômico, colocados em xeque desde 2008 e o sucesso do socialismo chinês.
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27) 

http://ensino.univates.br/~stollbrs/PCP2/Trabalho.Eng.Prod..htm. Acesso: 21 de agosto de 2012.

Os tipos de produção representados mostram um antagonismo entre sistemas produtivos distintos desenvolvidos aolongo do século XX, onde gradativamente, o segundo substituiu o primeiro a partir dos anos de 1970. 
a) Fordista.
b) Marxista.
c) Toyotista.
d) Keynesianista.

28) 

http://domacedo.blogspot.com.br/2011/03/dia-da-agua.html. Acesso em 30 de agosto de 2012.

“Do total de 1,39 bilhão de quilômetros cúbicos de água da terra, menos de 1% é potável e de fácil acesso. Mas a criseda água é menos uma questão de escassez natural do que de mau gerenciamento e uso.” 
http://historia-e-cultura.blogspot.com.br/2010/03/dossie-agua.html. Acesso: 30 de março de 2011.

Uma consequência do problema relacionado na charge e no texto está:
a) No desenvolvimento da técnica da dessalinização, dando acesso igualitário a água para todos.
b) Na eclosão de conflitos pela posse e utilização desse bem em bacias hidrográficas transnacionais.
c) Na transformação da água em um bem econômico, virando numa comoditie para os países mais pobres.
d) No aumento da oferta de água virtual pelos países ricos, minimizando as deficiências onde a crise é maior.

29) “A ONS (Operador do Sistema Nacional de energia) manda triplicar geração de usinas termelétricas”
A partir de amanhã, o sistema elétrico brasileiro voltará a gerar mais energia de termelétricas – mais poluente e comum custo mais alto, que é repassado para as contas de luz dos consumidores (...) A produção passará de 700 MW para2.000 MW. (...) O uso das térmicas que estava concentrado no Nordeste será estendido para o Sul e para o Sudeste.” 

Fonte: O Globo, 04 de junho de 2010.
A justificativa da elevação da produção de energia em termoelétricas por parte do operador nacional do sistema sejustifica:
a) Pela estiagem que pode diminuir os reservatórios das hidroelétricas para o verão comprometendo a produção.
b) Pelo aumento do consumo de energia em todo os país nos meses de inverno, época em que as pessoas ficam mais emsuas residências.
c) Pelas constantes interrupções no sistema nuclear de Angra I e II, em virtude da falta de investimentos em tecnologia parao setor.
d) Pelas descoberta das jazidas de petróleo da camada do pré-sal que, exploradas economicamente, poderão abastecer deóleo as termoelétricas do Sudeste.
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30) 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?ano=2010&codigo=35&corhomem=88C2E6&cormulher=F9C189&wmaxbarra=180. Acesso: 20 de outubro de 2012.
A transição demográfica pela qual passa o nosso país e também São Paulo estão evidenciadas nas pirâmides pela:
a) Manutenção do número de jovens e adultos.
b) Diminuição da mortalidade infantil e do número de idosos.
c) Redução da taxa de natalidade e ampliação da expectativa de vida.
d) Queda em números absolutos da PEA e aumento do número de aposentados.
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HISTÓRIA
31) É verdade que ele (Lampião) fizera uma romaria ao famoso Messias de Juazeiro, o Padre Cícero, pedindo sua bençãoantes de abraçar o cangaço, e é também verdade que o santo, embora debalde o exortasse a renunciar à vida marginal,dera-lhe um documento em que o nomeava capitão, e tenentes a seus dois irmãos. Contudo, a balada de onde extraía maior parte desse relato não menciona qualquer desagravo de ofensas (exceto no seio do próprio bando), nenhumato de tirar dos ricos para dar aos pobres, nenhuma dispensação de justiça. Registra batalhas, ferimentos, ataques acidades (ou contra o que passava por cidades no sertão nordestino), sequestros, assaltos a ricos, combates com ossoldados, aventuras com mulheres, episódios de fome e de sede, mas nada que lembre os Robin Hoods. Pelo contrário,registra “horrores”: como Lampião assassinou um prisioneiro, embora sua mulher o tivesse resgatado, como elemassacrava trabalhadores, como torturou uma velha que o amaldiçoara (sem saber de quem se tratava)fazendo-a dançar com um pé de mandacaru até morrer, como matou sadicamente um de seus homens, que o ofendera,obrigando-o a comer um litro de sal, e incidentes semelhantes. Causar terror e ser impiedoso é um atributo mais queimportante para esse bandido do que ser amigo dos pobres.

Hobsbawm, Eric. Bandidos. Rio de Janeiro, Forense Universitária, 1969.
A tese do banditismo social foi bastante utilizada no Brasil para explicar o surgimento do cangaço. Para o historiadorEric Hobsbawm, Lampião não pode ser considerado um bandido social, pois:
a) Não tinha nenhuma característica que o ligasse à população mais pobre.
b) Agia com violência atacando apenas os mais pobres.
c) Não tinha como objetivo principal acabar com as injustiças sociais.
d) Tinha boas relações com autoridades religiosas do Sertão.

32) O autor da imagem ao lado foi o artista francês Jean-Baptiste Debret, que veio ao Brasil em 1816, como integrante daMissão Francesa, promovida por D. João VI. Sua estada foi longa, pois ficou no Brasil até 1831. Isso permitiu que eleproduzisse uma grande quantidade de desenhos e pinturas sobre o povo e as paisagens brasileiras, além de interessantesrelatos. Publicou os seus trabalhos no livro Viagem pitoresca e histórica do Brasil.
Sobre a sociedade imperial retratada no quadro de Debret é possível afirmar que:

a) Todos os escravos viviam em condições bastante semelhantes.
b) Os senhores de escravos defendiam mais participação política dos seus escravos.
c) A mulher tinha um papel de destaque na família patriarcal.
d) Havia uma forte hierarquia na sociedade escravista que se expressava na vida cotidiana.

33) O Partido dos Trabalhadores aprova hoje em sua convenção nacional, a ser realizada no Anhembi, em São Paulo, aquarta candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, com seu maior gesto de aproximação com a elite empresariale de distanciamento da esquerda tradicional.
A aliança com o Partido Liberal e a escolha do empresário José Alencar, 71, como candidato a vice-presidente são amaior inflexão na história da agremiação, que se propunha a "construir um poder que avance no rumo de uma sociedadesem exploradores e explorados, tendo claro que esta luta se dá contra os interesses do grande capital nacional einternacional", como afirma a tese-guia de seu 1º Encontro Nacional, realizado em 1980.
A escolha de Alencar, a ser ratificada hoje, é mais do que o atendimento a um desejo de Lula, que mantém boas relaçõescom o senador mineiro desde quando este militava no PMDB. É um aceno para os setores do centro e da direita deque o PT reconhece que precisa de fatias desses segmentos para viabilizar-se eleitoralmente.

Folha de São Paulo, 29 de junho de 2002, p. A6.
“Lulinha paz e amor”: esta foi um das formas utilizadas pela grande imprensa para se referir ao comportamento políticodo candidato petista Luís Inácio Lula da Silva nas eleições de 2002. O trecho acima, retirado de um conhecido jornaldo país, permite identificar uma postura mais maleável de Lula nestas eleições pois:
a) Lula mantinha boas relações com o empresário José Alencar.
b) É perceptível uma aproximação com setores que tradicionalmente rejeitavam a sua candidatura.
c) O Partido dos Trabalhadores se tornou um partido de Centro.
d) O Partido dos Trabalhadores estabelecera uma política de aliança com outros partidos de Esquerda.

34) As reformas de base estavam longe de "socializar" ou "comunizar" o país. Na verdade pretendiam agilizar o capitalismobrasileiro, proporcionando-lhe condições de desenvolvimento com maior participação do povo no produto final. [...]Em última análise, privilegiava a propriedade privada: apenas 2% da população possuía terras e, desses 2%, quase60% eram latifundiários. No parecer do governo de Goulart, essa má distribuição da propriedade da terra acarretavauma baixíssima produtividade.
Em resumo: a reforma agrária de Goulart não era anticapitalista nem agredia o direito à propriedade. As fazendasprodutivas, por exemplo, não seriam tocadas. A forma de pagamento das terras expropriadas não previa qualquer"confisco"[...]. Assim, considerando que a expropriação estava prevista apenas para as terras improdutivas ouinexploradas, o governo agia dentro da lei, atendendo ao princípio consagrado no direito brasileiro de que o "uso dapropriedade é condicionado ao bem-estar social".

Júlio José Chiavenato. O golpe de 1964 e a ditadura militar.
Levando-se em consideração a visão do texto acima e o seu conhecimento sobre a atuação do Presidente João Goulart,no período anterior ao Golpe de 64, é possível afirmar que:
a) Ao propor uma reforma agrária capitalista, Jango contou com o apoio dos proprietários rurais e setores conservadores.
b) As reformas de Jango não pretendiam instaurar no país um regime comunista ou socialista.
c) A Reforma agrária proposta por Jango visava socializar as propriedades rurais.
d) A política agrária do presidente visava unicamente atender as demandas dos grandes proprietários rurais.

IBFC_01_A_INGLÊS



11

35) Durante o período da Ditadura Militar no Brasil, muitos eram os que julgavam que a população não tivesse maturidadepolítica para decidir os destinos da nação. Apenas com muita luta que se conseguiu que um regime mais democráticofosse instalado no País, no entanto frases como: “brasileiro não sabe votar”, “político é tudo igual” são comumente ditasainda por uma parte da população brasileira. Sobre a difícil construção da democracia no Brasil é correto afirmar que:
a) A campanha pelas Diretas representou o descontentamento de vários setores empresariais em relação à política econômicado governo.
b) A eleição direta de Tancredo Neves em 1984 marcou o fim da Ditadura Militar.
c) A elaboração de uma nova Constituição em 1988 foi um marco na ampliação dos direitos civis no Brasil.
d) A abertura política foi realizada com o apoio de todos os setores militares.

36) Critica aos privilégios da nobreza e do clero, limitação do poder real e garantia da liberdade individual. Estas foram asprincipais aspirações do:
a) Comunismo. 
b) Anarquismo.
c) Materialismo.
d) Iluminismo. 

37) (...) Não restava, pois, mais que uma de duas resoluções a tomar: ou proclamar de todo a independência, para serherói, ou submeter-se (...) a cumprir e fazer cumprir os novos decretos das Côrtes (...) Não era mais possível contemporizar.E, inspirado pelo gênio da Glória (...) não tardou nem mais um instante: e passou a lançar, dessa mesma província (...)o brado resoluto de "independência ou morte".
Com esta resolução, acabava de salvar o Brasil, propondo-se a formar todo ele unido uma só nação americana.

VARNHAGEN, História da Independência do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1917.
A Independência do Brasil, a partir da visão do historiador oficial do Império Francisco Adolfo Varnhagen, apresentauma imagem gloriosa da atuação de D. Pedro I, no entanto os problemas com vários setores do novo País aconteceramdurante a elaboração da Carta Magna. Sobre a atuação de D. Pedro I na construção da Constituição de 1824 é corretoafirmar que:
a) O sistema eleitoral adotado estabelecia o voto censitário.
b) O poder moderador tornava o governo mais democrático.
c) D. Pedro I não interferiu na sua construção.
d) A maioria da população passou a votar.

38) Erro de português
Quando o português chegou
Debaixo duma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português
(Oswald de Andrade. Poesias reunidas. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972)
Os versos acima de autoria do escritor Modernista Oswaldo de Andrade referem-se a processo de colonização portuguesana América ocorrido no século XVI. Sobre este processo é INCORRETO afirmar que:
a) Entre os anos de 1534 e 1536, o rei de Portugal D. João III resolveu dividir a terra encontrada em faixas, que partiam dolitoral até a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas que foram chamadas de capitanias hereditárias.
b) Com o fracasso das capitanias hereditárias no Brasil do século XVI, D. João III estabeleceu em 1549 o sistema de Governo-Geral, substituindo completamente a antiga divisão territorial e administrativa.
c) As relações entre o rei, os donatários e os colonos eram definidas pela carta de doação, que transferia a posse da capitaniada Coroa para o donatário, e pelo foral, que estabelecia direitos e deveres de todos.
d) Rapidamente descoberto pelos primeiros navegantes, o comércio do pau-brasil tornou-se um empreendimento lucrativo,que deu início à atividade econômica dos europeus no Brasil.

39) Leitor, se não tens desprezo
De vir descer às senzalas,
Trocar tapetes e salas
Por um alcouce cruel,
Que o teu vestido bordado
Vem comigo, mas ... cuidado ...
Não fique no chão manchado,
No chão do imundo bordel.
Este é um trecho do poema “tragédia no lar” do poeta romântico Castro Alves. Conhecido como poeta dos escravos.Castro Alves se destacou por combater a escravidão no Brasil inspirando muitos abolicionistas. Sobre a Abolição noséculo XIX é possível afirmar que:
a) Houve um processo gradual de abolição da escravidão a partir de 1850 com o fim do tráfico negreiro.
b) O Movimento abolicionista surgiu na segunda metade do século XVIII, mas se ampliou durante o século XIX.
c) O Brasil foi um dos primeiros países a abolir a escravidão na América.
d) A promulgação da Lei Áurea contou com o apoio irrestrito dos grandes proprietários de terras.
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40) Canto das três raças
Paulo César Pinheiro

Ninguém ouviu
Um soluçar de dor
No canto do Brasil
Um lamento triste
Sempre ecoou
Desde que o índio guerreiro
Foi pro cativeiro
E de lá cantou
Negro entoou
Um canto de revolta pelos ares
No Quilombo dos Palmares
Onde se refugiou
Fora a luta dos Inconfidentes
Pela quebra das correntes
Nada adiantou
E de guerra em paz
De paz em guerra
Todo o povo dessa terra
Quando pode cantar
Canta de dor
ô, ô, ô, ô, ô, ô
ô, ô, ô, ô, ô, ô
ô, ô, ô, ô, ô, ô
ô, ô, ô, ô, ô, ô
E ecoa noite e dia
É ensurdecedor
Ai, mas que agonia
O canto do trabalhador
Esse canto que devia
Ser um canto de alegria
Soa apenas 
Como um soluçar de dor
Esta composição de Paulo César Pinheiro imortalizada pela voz de Clara Nunes representa um lamento em relação aofato lamentável da escravidão no Brasil. Sobre esta assinale a única alternativa INCORRETA:
a) A mão-de-obra escrava foi a base de sustentação da economia colonial e imperial.
b) A identificação de escravos como crioulos revelava a sua condição de nascido no Brasil, diferente do africano que era orecém-chegado, trazido pelo tráfico.
c) O início do processo de colonização na América portuguesa foi marcado pelo uso dos índios como mão-de-obra.
d) A escravidão africana teve início com a descoberta do ouro na primeira metade do século XVIII na região, que hoje, chamamosde Minas Gerais.

FÍSICA
41) A grande maioria de fungos, vírus e bactérias são eliminadas quando submetidos por alguns minutos à temperaturade 100ºC. Visando preservar a saúde de seus filhos e baseados nesse conhecimento, os pais costumam colocar asmamadeiras em água fervente por pelo menos 15 minutos para esterilizá-las.

Em La Paz (capital da Bolívia), cuja altitude é de aproximadamente 3.640 m, no entanto, essa prática é desaconselhada.
A explicação científica para essa recomendação é:
a) Em grande altitude, a pressão atmosférica é menor e a água ferve a uma temperatura muito abaixo de 100ºC.
b) Em grande altitude, a pressão atmosférica é menor e a água ferve a uma temperatura muito acima de 100ºC.
c) Em grande altitude, a pressão atmosférica é maior e a água ferve a uma temperatura muito abaixo de 100ºC.
d) Em grande altitude, a pressão atmosférica é maior e a água ferve a uma temperatura muito acima de 100ºC.
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42) O atrito é um fenômeno que se manifesta sempre que existe a tendência de movimento entre superfícies em contato.Esse atrito pode ser do tipo estático, cujo coeficiente é µe ou do tipo dinâmico, cujo coeficiente é µk. (µe > µk).Como sabemos, a força de atrito se opõe sempre a qualquer tendência de movimento e é calculada por Fat = µN, ondeN é a reação normal.
Pensando sobre o assunto, um professor propôs a seu aluno que explicasse o seguinte desafio: “Um caixote de massa4,00 Kg, está apoiado sobre uma superfície plana, horizontal, cujos coeficientes de atrito valem, respectivamente,µe = 0,40 e µk = 0,25, numa região onde g = 10 m/s2.Caso esse caixote seja empurrado para frente com uma força de intensidade 12,0 N, paralela ao plano, sofrerá umaforça de atrito de intensidade 16,0 N em sentido oposto à tendência de movimento, implicando uma resultante, tambémparalela ao plano, de intensidade 4,0 N, em sentido oposto ao empurrão. Em suma: o caixote será empurrado em umsentido, mas entrará em movimento no sentido oposto.”
Em sua explicação sobre o erro existente no desafio proposto, o aluno elaborou um gráfico que apresenta o realcomportamento da força de atrito, em função da força aplicada ao corpo. Assinale, entre os gráficos abaixo, aqueleque apresenta a explicação correta do fenômeno.

43) Os óculos escuros vendidos em camelô possuem lentes cuja fabricação não obedece aos padrões obrigatórios de segurança,ou seja, não possuem os filtros adequados em relação à seletividade de radiações que sobre elas incidem.
Com a redução de luminosidade, sua íris se abre, permitindo a entrada de radiações nocivas aos olhos, dentre as quais,os raios ultravioleta, que atravessaram as lentes devido à inexistência desses filtros.
Para uma real proteção, os filtros empregados na construção de lentes para óculos deveriam ser opacos aos comprimentosde ondas menores que 400 nm e maiores que 700 nm.
Em uma região do espaço onde a velocidade das ondas eletromagnéticas é igual a 2,52 x 105 km/s, as lentes deveriam seropacas para as seguintes faixas de freqüência (f):
a) f < 1,60 x 1014 Hz e f > 3,20 x 1014 Hz.
b) f < 2,40 x 1014 Hz e f > 4,20 x 1014 Hz.
c) f < 2,80 x 1014 Hz e f > 5,20 x 1014 Hz.
d) f < 3,60 x 1014 Hz e f > 6,30 x 1014 Hz.
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44) Um truque muito aplicado em cinema é a utilização de espelhos planos que formam entre si um ângulo α qualquer.Com esse artefato, é possível com poucos artistas, colocados adequadamente entre os espelhos, obter uma multidão.
Numa filmagem, dois cães, um branco e outro preto, foram colocados adequamente entre dois espelhos planos queformavam entre si um ângulo de 40º. Quando essa cena passou no cinema, os espectadores viram na tela
a) 7 cães brancos e 7 cães pretos.
b) 8 cães brancos e 8 cães pretos.
c) 9 cães brancos e 9 cães pretos.
d) 10 cães brancos e 10 cães pretos. 

O texto abaixo serve de referência para as 45ª, 46ª e 47ª questões 
Na tarde do dia 14 de outubro de 2012, o paraquedista Felix Baumgartner saltou de um cápsula presa a um balão a 38,6 quilômetrosde altura. A queda livre durou quatro minutos e 20 segundos. Depois disso, ele abriu o paraquedas e pousou em segurança noCentro Aéreo de Roswell, nos Estados Unidos.
O salto marca a primeira queda livre supersônica e sem veículo motorizado da história. Os recordes ainda precisam ser endossadospela Federation Aeronautique Internationale (FAI).
Em condições normais, na atmosfera terrestre a velocidade do som é de 1.234 km/h, enquanto na estratosfera se pode alcançarcom 1.110 km/h, pela menor resistência do ar, segundo a missão que coordenou o salto. De acordo com os cálculos do centro decontrole da missão, o paraquedista quebrou a barreira do som nos primeiros 40 segundos de queda livre, quando atingiu 1.173km/h.
45) O fato da velocidade do som ser menor na estratosfera do que na atmosfera, indica que o som é uma onda:

a) Mecânica.
b) Eletromagnética.
c) Tridimensional.
d) Longitudinal.

46) Nos 40 primeiros segundos de queda livre, o módulo da aceleração escalar média do paraquedista foi de aproximadamente
a) 6,12 m/s2.
b) 7,25 m/s2.
c) 8,15 m/s2.
d) 9,81 m/s2. 

47) Ao atingir 300 m de altitude depois de muito tempo com o paraquedas aberto, a velocidade de Felix apresentava módulo198 Km/h. Desse momento em diante, Felix passou apresentar um movimento de queda em linha reta, mantendo omódulo de sua aceleração retardadora constante.
Considerando que Felix tenha uma massa de 70 Kg, que a aceleração da gravidade local seja de 10 m/s2 e que estetenha chegado ao solo com uma velocidade de módulo 5 m/s, é correto afirmar que a partir da altitude de 300m, a forçaresultante do sistema de forças exercidas pelo paraquedas sobre o paraquedista é:
a) Vertical, com sentido para cima e de módulo 700 N.
b) Vertical, com sentido para baixo e de módulo 700 N.
c) Vertical, com sentido para cima e de módulo 1050 N.
d) Vertical, com sentido para baixo e de módulo 1050 N.

48) Com a proximidade das festas de final de ano, todos os shoppings do Brasil, com o intuito de despertar nos frequentadoresa volúpia das compras, preparam maravilhosas ornamentações.
Num desses shoppings, a ornamentação é baseada em muita luz, utilizando para isso diversas fieiras ligadas entre siem paralelo, cada uma dessas fieiras composta de 500 lâmpadas ligadas em série.
Ao separar o material, o administrador observou que uma dessas fieiras apresentava a ausência de diversas lâmpadas,o que não permitia o seu acendimento.

Como não tinha lâmpadas do mesmo tipo para reposição, esse administrador resolveu utilizar um recurso, que consisteem colocar em curto circuito os bocais vazios, conseguindo, assim o acendimento dessa fieira.  

Pouco tempo após ligar o circuito, o administrador reparou que essa fieira voltou a se apagar.
Denominando de R a resistência equivalente de uma fieira completa, com todas as lâmpadas funcionando, de U a ddpindividual de cada lâmpada na fieira e de I a corrente elétrica na fieira, é correto afirmar que a fieira voltou a se apagarporque:
a) Várias outras lâmpadas se queimaram, pois R aumentou, U diminuiu e I aumentou.
b) Várias outras lâmpadas se queimaram, pois R diminuiu, U aumentou e I aumentou.
c) Várias outras lâmpadas se queimaram, pois R diminuiu, U diminuiu e I aumentou.
d) Várias outras lâmpadas se queimaram, pois R aumentou, U aumentou e I aumentou.
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O texto abaixo serve de referência para as 49ª e 50ª questões 

INFOESCOLA – fragmentos do artigo publicado por Júlio Cesar Lima Lira
“FORÇA NUCLEAR FORTE”
A força nuclear forte é uma das forças fundamentais da Natureza – sendo estas, forças não redutíveis a qualquer outra e queregulam o modo como a matéria interage entre si, representada pelo contato entre os quarks e glúons. Sendo que, inicialmenteera considerada originária pelas interações os prótons e os nêutrons por acreditar que esses eram indivisíveis. Crença derrubadapela teoria das partículas quânticas. 
Seu raio de alcance é de 10-13 cm. Apesar de muito pequeno, é bem expressivo no mundo quântico. Numa rápida comparação éum Milhão de vezes mais forte que a força eletromagnética (das reações químicas) e 10 duodecilhões (1040) de vezes mais forteque a gravidade. Entretanto, para o entendimento mais profundo de força nuclear forte, alguns conceitos devem ser apresentados:
Quarks
Os quarks são uma das partículas fundamentais do Universo (a outra partícula fundamental são os léptons – constituintes doselétrons) e se caracterizam por estarem no núcleo atômico. Mais precisamente nos prótons e nos nêutrons: uma vez que os prótonse os nêutrons são nada mais que uniões de quarks de determinadas cargas e massas.
Basicamente, são classificados 6 tipos de quarks (nomeados em flavors – sabores, em inglês). Mas apenas dois realmente nosinteressam: dado a sua importância na formação das partículas subatômicas. São eles: quarks Up e Down.

Tipo de Quark (Flavor) Carga Massa “Nú”
Quarks Leves Up +2/3 4,2

Down -1/3 7,5

As massas dos quarks são extremamente pequenas, e, no quadro comparativo apresentam valores 4,2 e 7,5 MeV (para os Up eDown). Sendo essa unidade MeV de energia (muito comum para medida de massas quânticas, uma vez que está subtendido adivisão por c2), basta transformá-la para alguma unidade do SI (como o Joule) e dividi-la por c2 (da fórmula E = mc2). O resultadoserá a massa em Kg dos quarks.
Efetuando-se o cálculo, chega-se a conclusão que um quark Up possui massa igual a 7,14 x 10-33Kg, e um Down 1,33 x 10-32Kg.

49) Baseado nas informações do texto, assinale, entre as opções abaixo, aquela que representa corretamente as quantidadesde cada tipo de quarks (up e dow) na constituição de prótons e neutrons

50) Baseado nas informações do texto, assinale a opção que apresenta as contribuições aproximadas dos quarks nasmassas de prótons e de nêutrons, nessa ordem.
a) 40,88 x 10-33 kg e 33,74 x 10-33 kg
b) 27,58 x 10-33 kg e 33,74 x 10-33 kg
c) 27,58 x 10-33 kg e 47,04 x 10-33 kg
d) 34,72 x 10-33 kg e 47,04 x 10-33 kg
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BIOLOGIA
51) A letra da música “Planeta Água”, de Guilherme Arantes, nos remete do ciclo da água na natureza conforme abaixo:

Água que nasce na fonte
Serena do mundo
E que abre um
Profundo grotão
Água que faz inocente
Riacho e deságua
Na corrente do ribeirão...
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população...
Águas que caem das pedras
No véu das cascatas
Ronco de trovão
E depois dormem tranqüilas
No leito dos lagos...
No leito dos lagos...
Água dos igarapés
Onde Iara, a mãe d'água
É misteriosa canção
Água que o sol evapora
Pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão...
Gotas de água da chuva
Alegre arco-íris
Sobre a plantação
Gotas de água da chuva
Tão tristes, são lágrimas
Na inundação...
Águas que movem moinhos
São as mesmas águas
Que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra...
Pro fundo da terra...
Terra! Planeta Água...
Terra! Planeta Água...
Terra! Planeta Água...
Água que nasce na fonte
Serena do mundo
E que abre um
Profundo grotão
Água que faz inocente
Riacho e deságua
Na corrente do ribeirão...
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população...
Águas que movem moinhos
São as mesmas águas
Que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra...
Pro fundo da terra...
Terra! Planeta Água...
Terra! Planeta Água...
Terra! Planeta Água...(2x)
A respeito do ciclo da água na natureza com os versos acima, podemos afirmar que:
a) Abordou somente o pequeno ciclo da água.
b) Mencionou apenas o grande ciclo da água.
c) Estão presentes o pequeno e o grande ciclo da água.
d) O ser humano não teve participação neste ciclo da água.
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52) Fotossíntese Artificial – Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) desenvolveram uma célula solar,do tamanho de um baralho de cartas, que imita a fotossíntese: o processo de produção de energía das plantas a partir deluz, água e sais minerais. Os cientistas acreditam que a folha artificial é uma fonte de energia elétrica promissora e de baixocusto. (Revista Planeta, jun/2011, Ano 39, Edição 465, pg. 18)
“Plantar uma árvore não produz ecossistema da mesma forma que colocar um fígado numa jarra com sangue e nutrientesnão produz um homem”, diz Lovelock.

(Revista Visão socioambiental, Ano 4, nº 23, Abril/Maio 2010, pg. 07)
A partir dos textos acima, pode-se afirmar que plantar árvore é uma das maneiras de reduzir o estoque de carbono acumuladona atmosfera, pois os seres autotróficos assumem a função redentora como sumidouro de carbono. Portanto, no processofotossintético, o produto oxigênio é oriundo de:
a) Gás carbônico.
b) Água.
c) Clorofila.
d) Glicose.

53) Segundo James Lovelock “Trinta anos atrás, fui insensato e plantei 20 mil árvores, na esperança de restituir à naturezaa propriedade rural que tinha comprado. Percebo agora que foi um erro: deveria ter deixado a terra intocada e permitidoque emergisse um ecosistema, uma floresta natural, repleta de biodiversidade e abundante, no próprio ritmo de Gaia.Em vez de uma mera plantação, uma floresta assim poderia evoluir, ou morrer se preciso, à medida que o climamudasse.”
(Revista Visão socioambiental, Ano 4, nº 23, Abril/Maio 2010, pg. 07)

A análise feita pelo considerado propagador do ambientalismo moderno, nos remete sobre a sucessão ecológica epode-se afirmar que:
a) Trata-se de uma sucessão ecológica primária com a ecese constituída de gramíneas.
b) Evidencia-se uma sucessão ecológica secundária com a ecese formada por árvores de grande porte.
c) Sinaliza uma sucessão ecológica secundária com a ecese caracterizada por gramíneas. 
d) Ao atingir o clímax, haverá uma alta produtividade primária líquida.

54) “Castor contém vazamento de óleo – Um dique de castor contribuiu para evitar que um derramamento de petróleose agravasse na província de Alberta (Canadá) no fim de abril. Vazaram de um oleoduto, perto do vilarejo de LittleBuffalo, 28 mil barris que quase chegaram a um rio – foram contidos pelo dique e por alguns corpos de água parada.Com o isolamento do trecho problemático do duto, o derramamento pôde ser resolvido”. 
(Revista Planeta, jun/2011, Ano 39, Edição 465, pg. 16)

No texto acima, foi mencionada uma medida mitigadora que deve ser valorizada por ter evitado um impacto ambiental.No entanto, caso semelhante já foi notícia na cidade do Rio de Janeiro, em que toneladas de óleo cru vazaram daRefinaria de Duque de Caxias, resultando na poluição da Baía de Guanabara e dos manguezais. Portanto, NÃO sepode mencionar como consequência:
a) A impregnação do óleo nas asas das aves, resultando no aumento do colchão de ar retido entre as penas.
b) A dificuldade de locomoção dos caranguejos dos manguezais.
c) O acúmulo de óleo na superfície do corpo d’água, prejudicando o processo fotossintético.
d) A morte de alguns seres, comprometendo a teia alimentar da região afetada.

55) “Nozes para a saúde – A noz é bem mais poderosa do que outras frutas secas no combate aos radicais livres, asseguraum estudo norte-americano divulgado em março, Walnuts Are Not for Heart-Healthy Antioxidants. Os polifenóis,antioxidantes contidos na noz, estabilizam os radicais livres e os impedem de danificar as células do corpo. “Umpunhado de nozes contém quase o dobro de antioxidantes encontrados numa quantidade equivalente de outras frutassecas normalmente consumidas”, disse o profesor de química joe Vinson, coautor do estudo que sugere a ingestãode sete nozes por dia”
(Revista Planeta, jun/2011, Ano 39, Edição 465, pg. 18)

A dieta da harmonia
Recém-convertida em patrimônio imaterial da humanidade, a dieta mediterránea serve como exemplo para os povos afirmaremsuas tradições e seus valores num mundo cada vez mais padronizado por Maria da Paz Trefaut 
“Em creta não se come nada muito diferente do que em outros países banhados pelo Mediterraneo: azeite extravirgem (ricoem ácidos monossaturados que ajudam a reduzir o colesterol); cereais, verduras e hortaliças in natura, tomate (rico em licopeno,substância que combate os radicais livres que danificam as células); frutas e proteínas de carne e peixe (com elevado teor deácidos graxos da familia ômega 3, com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes)”. 

(Revista Planeta, jun/2011, Ano 39, Edição 465, pgs. 43 e 44)
No que se refere aos radicais livres NÃO se pode afirmar que:
a) São responsáveis por inúmeros problemas de saúde, como por exemplo, as doenças nervosas degenerativas e câncer. 
b) São átomos ou moléculas de pequeno poder oxidante devido à presença de elétrons livres.
c) O nível dos radicais livres no organismo pode aumentar em consequência de traumas, infecções, esforço físico intenso,medicamentos e fumo.
d) Muitos alimentos de origem vegetal possuem agentes antioxidantes, como por exemplo, o licopeno e os polifenóis. 
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56) Em 1930, a fim de ajudar a libertar a Índia do domínio britânico, Mahatma Gandhi propôs uma marcha não-violentaprotestando contra o imposto de sal britânico, dando continuidade aos pedidos de Gandhi para a desobediência civil.O imposto sobre o sal, essencialmente, tornou ilegal vender ou produzir sal, permitindo um completo monopóliobritânico. Desde que o sal é necessário na dieta diária de todos, a Índia inteira foi afetada. O imposto sobre o sal tornouilegal para os trabalhadores recolher livremente o seu próprio sal a partir das costas da Índia, obrigando-os a compraro sal que não tinham como pagar. 
(Brown, Judith M., The Short Modern History of the Modern World. New York; Oxford University Press, 1994, traduzido)

Além da necessidade diária da ingestão de sal, Gandhi também utilizava o mineral para lavar o chão das casas como medidaprofilática contra o cólera e outras doenças.
Baseado nos fatos, assinale a alternativa correta:
a) O sal mata os patógenos pela entrada passiva através da membrana e posterior turgência, causando a lise celular.
b) O sal em excesso torna o meio hipertônico levando os patógenos a plasmólise pelo processo osmótico.
c) O sal entra de maneira ativa, através da bomba de sódio-potássio, tornando o meio hipertônico, causando a saída de águae posterior plasmólise da célula. 
d) O iodo presente no sal marinho age como desinfectante, levando a morte de agentes patógenos.

57) Recentemente, no Laboratório de Tecido Conjuntivo do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal doRio de Janeiro, extraímos de ouriços-do-mar e de algas marinhas novos compostos, conhecidos como fucanas sulfatadase galactanas sulfatadas, com propriedades semelhantes as da heparina. Experimentos mostraram que tais compostosagem como anticoagulantes e antitrombóticos em camundongos, ratos e coelhos, embora não tenham, nos organismosde origem, funções biológicas relacionadas à coagulação. Com isso, abrem perspectivas promissoras para odesenvolvimento de substitutos da heparina.
(Pomin,V.H. e Mourão, P.A. de S., Carboidratos – De adoçantes a medicamentos. CIÊNCIA HOJE, vol. 39, nº 233)

Sobre o processo de coagulação sanguínea, podemos afirmar
a) Ocorre graças à ação de leucócitos sobre os agentes infecciosos.
b) As hemácias liberam tromboplastina que catalisa a formação de fibrina.
c) A formação de trombina ocorre no plasma mediante a presença de cálcio.
d) Os leucócitos formam o coágulo mediante a formação de fibrina.

58) "O queijo de coalho é rico em peptídeos bioativos, com propriedades antioxidantes (combatem os radicais livres),antimicrobianas e carreadoras de zinco, mineral que tem função de ativar enzimas que multiplicam as células dedefesa", explicou o pesquisador.
A atividade antimicrobiana e a antioxidante devem-se a peptídeos variados, que são obtidos na hidrólise (quebra)da caseína (proteína) do leite utilizado na fabricação do queijo. Peptídeos são compostos formados pela combinaçãode aminoácidos. A investigação limitou-se ao queijo do tipo B, produzido com leite cru (não pasteurizado), e que écaracterizado como artesanal.

(JC e-mail 4606, de 18 de Outubro de 2012. Adaptado.Acesso em 19/10/2012)
Quanto às proteínas, podemos afirmar que:
a) Apresentam estrutura tridimensional e podem modificá-la pela alteração de pH e temperatura.
b) São substâncias altamente energéticas, devendo ser consumidas antes de exercícios físicos.
c) Todas realizam funções enzimáticas na presença de co-enzimas ou cofatores.
d) São compostas a partir da junção de minerais, aminoácidos e enzimas.

59) A anemia falciforme é uma das doenças genéticas mais frequentes no Brasil. Conhecida como uma enfermidade queatinge principalmente a população negra, em terras brasileiras ela faz vítimas de todas as etnias, devido à grandemiscigenação do país. Trata-se de uma mazela hereditária e de fundo genético. O hematologista Alexandre Nonino, doCentro de Câncer de Brasília (Cettro), explica que ela altera a hemoglobina, molécula responsável por transportar ooxigênio dos pulmões para os tecidos.
A hidroxiureia, um quimioterápico que aumenta a taxa de hemoglobina fetal e dilui o índice de hemácias falciformes,pode ser receitada aos pacientes que apresentam mais de um sintoma ou complicação. Quando a doença se mostramais intensa, são necessárias transfusões de sangue.
Em 2009, a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea concluiu um consenso que inclui a anemia falciformeentre as doenças com recomendação para transplante de medula óssea. O procedimento ainda não consta na lista deindicações do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(Neri, M. Correio Braziliense. Publicado em 18/09/2010, 08:00. Adaptado. Acesso em 19/10/2012)
Anemia falciforme, sendo de origem genética:
a) Tem sua informação no código genético de todas as células germinativas.
b) Afeta todas as células produzidas na medula óssea.
c) Atualmente, pode ser curada pelo transplante de medula e pela terapia gênica.
d) Futuramente, poderá ter a sua cura através dos alimentos transgênicos.

60) Um dos desafios do mundo científico é encontrar um tratamento eficaz para uma doença cuja sobrevida não ultrapassaos cinco anos. Assim é o câncer de pâncreas. Por não ter sintomas claros, quando descoberto, o mal normalmenteestá em estágio avançado... Com a urgência em mente, pesquisadores da Universidade de Minnesota, em Minneapolis,desenvolveram uma droga à base de uma planta tradicional da medicina chinesa e perceberam que ela foi capaz deinibir e matar as células cancerígenas.
(Ramos, R. Correio Braziliense. Publicado em 18/10/2012, 09:47. Adaptado. Acesso em 19/10/2012)

Sobre o pâncreas, podemos afirmar:
a) É uma glândula mista, tendo natureza endócrina e exócrina.
b) É responsável apenas pela secreção da insulina.
c) Os diabéticos apresentam agentes patogênicos nesse órgão, prejudicando a produção de insulina.
d) Todo diabético apresenta tumores benignos no pâncreas.
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QUÍMICA
61) A oxidação enérgica do 2,3-dimetil-pent-2-eno produz

a) ácido propanóico e butanona.
b) 2,3-dimetil-pentano-2,2-diol.
c) propanona e  butanona.
d) propanona e pentanona.

62) Um isômero de função do ácido butanoico é o
a) Butanoato de etila.
b) Propanoato de metila.
c) Butanal.
d) Butanona.

63) As polaridades exercem influência sobre as solubilidades de umas substâncias nas outras. É, portanto, correto afirmarque:
a) A gasolina não se dissolve na água porque ambas são polares.
b) O cloreto de sódio se dissolve na água pois ambos são totalmente apolares.
c) Etanol e água são solúveis um no outro, pois suas moléculas são polares.
d) Substâncias gasosas não se dissolvem entre si, pois são todas polares.

64) Um analista, durante uma prática rotineira de laboratório, juntou 20,0mL de H2SO4 1,5 mol.L-1 e 30,0 mL de Al(OH)3 1,0mol.L-1 . O reagente em excesso e a concentração do sal formado em mol.L-1, são, respectivamente:
a) H2SO4 e   0,2
b) H2SO4 e   2
c) Al(OH)3 e 0,2
d) Al(OH)3 e 0,1

65) Das substâncias abaixo a que pertence a um composto alicíclico é
a) C6H6 – benzeno.
b) C6H12 – ciclohexano. 
c) C7H8 – tolueno. 
d) C14H10 – antraceno

66) O Grupo 1A da Tabela Periódica é constituido por metais alcalinos.  O sódio metálico, pertencente a  esse grupo, aoreagir com a água forma o(s) seguinte(s) produto(s).
a) NaOH
b) NaOH e H2c) NaH
d) Na2O e H2

67) Mistura-se 20 mililitros de solução 0,1mol.L-1 de ácido clorídrico (HCl) a 30 mililitros de solução 0,5 mol.L-1 do mesmoácido. A concentração em mol.L-1 da solução resultante é:
a) 0,85
b) 0,57
c) 0,46
d) 0,34

68) A decomposição térmica do carbonato de cálcio produz óxido de cálcio e dióxido de carbono, conforme a reaçãoabaixo. 
CaCO3 ∆ CaO + CO2→

Certa massa de carbonato de cálcio foi aquecida e o volume de gás carbônico desprendido foi medido em função dotempo, conforme a tabela abaixo

Mols de CO2 Tempo (segundos)
0 0     

2,25 120
2,00 240
1,50 360
0,12 720

No intervalo entre 4 a 6 minutos a velocidade média da reação, em mols.min-1, é:
a) 0,01
b) 0,25
c) 0,50
d) 0,10

IBFC_01_A_INGLÊS



20

69) O acidente nuclear de Fukushima, no Japão, jogou na atmosfera isótopos radioativos como césio-137 e iodo-131.Partindo-se de uma amostra de 100 gramas de césio-137, de meia-vida 30 anos, sua massa ficará reduzida a 6,25gramas após:
a) 60 anos
b) 100 anos
c) 120 anos
d) 150 anos

70) Observe a figura abaixo

Dados: Fe2+ (aq) + 2e → Fe (s) E0 = - 0,44 V
Au3+ (aq) + 3e  → Au(s) E0 = + 1,50 V

Assinale a alternativa correta
a) no anodo ocorre aumento da massa da lâmina de ferro.
b) os elétrons caminham espontaneamente, pelo fio metálico, do eletrodo de ouro para o de ferro.
c) no catodo ocorre diminuição da concentração de íons Au3+ da solução.
d) a reação espontânea que ocorre na pilha é: 3 Fe (s) +2 Au3+ (aq) → 3 Fe2+ (aq) +2 Au(s)

INGLÊS
71) Read the following texts I and II:

I. “Michelle, I love you. The other night, I think the entire country saw just how lucky I am. Malia and Sasha, you make me so proud…but don’t get any ideas, you’re still going to class tomorrow. And Joe Biden, thank you for being the best Vice President I couldever hope for. Madam Chairwoman, delegates, I accept your nomination for President of the United States. The first time I addressedthis convention in 2004, I was a younger man; a Senate candidate from Illinois who spoke about hope – not blind optimism orwishful thinking, but hope in the face of difficulty; hope in the face of uncertainty; that dogged faith in the future which has pushedthis nation forward, even when the odds are great; even when the road is long.” (Barack Obama, Democrats Convention, September 6, 2012.)
II. "'And that boy of his, Frito,' added bleary-eyed Nat Clubfoot, 'as crazy as a woodpecker, that one is.' This was verified by OldPoop of Backwater, among others. For who hadn't seen young Frito, walking aimlessly through the crooked streets of Boggietown,carrying little clumps of flowers and muttering about 'truth and beauty' and blurting out silly nonsense like 'Cogito ergo boggum?'"

(H. Beard, The Harvard Lampoon, Bored of the Rings, 1969)
Each text is, respectively, an example of
a) appropriation and parody
b) parody and appropriation
c) quotation and paraphrasing
d) quotation and parody 

72) Read the text page “Leading jockey Craig Williams says he will hold Dunaden in higher regard than three-time MelbourneCup champion mare Makybe Diva if the French raider can carry his hefty weight to back-to-back Melbourne Cups atFlemington today”. 
The alternative that brings the best synonym to the bold underlined word is 
a) slippery 
b) diligent 
c) heavy
d) clumsy 
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73) Read the following sentences I and II.
I. The tree's bark was a rusty brown.
II. The puppy uses to bark to the mailmen.
Concerning the bold underlined word in each one, it’s correct to say that 
a) they are an example of synonym
b) they are an example of antonym
c) they are an example of metaphor
d) they are an example of polyssemy 

About the following picture, answer questions 74) and 75). 

74) It’s correct to say that
a) it’s suggested that people are taking too long in line to be vaccinated.
b) it’s suggested that the local government is really worried towards the welfare of the whole population. That’s why the line is solong.
c) H1N1 is a disease that may be avoided by eating right.
d) if people eat properly, there’s no need to face such long line, as eating properly fight diseases.

75) Read the statements I and II.
I. The text is aimed just at aged people as one of the bubbles brings an old man talking.
II. As it’s a cartoon, the text is aimed at young people.
a) Just sentence I is true.
b) Just sentence II is false.
c) Both sentences are true.
d) Both sentences are false.
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76) The statement “the day is terrific” can be understood in different ways: 
• An assertion that simply evidences the day is terrific. 
• A question, as someone wants to know about the weather: Is the day terrific?
• A suggestion to go for a walk: As the weather is nice, let’s go for a walk.
Concerning the three different ways of being understood, it’s correct to say that
a) to get the meaning of each proposition, it’s essential to know the site the statement is going to be produced, as it may determine

the interlocutors, as well as determine if the language used is suitable for them.
b) the language is ready as a system of which interlocutors appropriates to use it.
c) to get the meaning of each proposition, it’s mandatory to know the mean of communication it’s going to be spread.
d) to get the meaning of each proposition, it’s essential to know what is said, the way it’s said, and in what contextualization the

statement has been produced.

77) About speech genres, it’s correct to say that 
a) they are texts that are spread in every human activities, which feature, with minor variations, theme, structure, and similar language.
b) they are texts that are spread in determined human activities, which feature, with minor variations, theme, structure, and similar

language.
c) they are texts that are spread in every human activities, which feature, with great variations, theme, structure, and similar language.
d) they are texts that are spread in determined human activities, which feature, with great variations, theme, structure, and similar

language.

78) Read the following sentences I, II, III and IV:
I. Go fetch, Fido. 
II. Go fetch Fido.
III. Looking at it from the employee’s perspective, I can see we need to change something. 
IV. Looking at it from the employee’s perspective I can see we need to change something.
It’s correct to say that 
a) comma wasn’t used in sentence II, but it doesn’t change the meaning of the sentence, if compared with sentence I.
b) the use of a comma in sentence I let the meaning of the sentences I and II be different .
c) comma wasn’t used in sentence IV, but it doesn’t change the meaning of the sentence, if compared with sentence III
d) the use comma in sentence III let the meaning of the sentences III and IV be different .

79) The sentence “One of the brightest students in college has been doing the work”, if properly written in passive voice is
a) The work has been being done by one of the brightest students in college. 
b) The work has being done by one of the brightest students in college.
c) The work has been doing by one of the brightest students in college.
d) The work is being done by one of the brightest students in college.

80) Read the text page: “What an absent minded guy; I’ve never met someone like John who constantly forgets own things
everywhere. Last weekend, at the moment he was about to pay the restaurant bill, John had to leave. He said he forgot
the wallet”. About the bold underlined sentences it’s correct to say that it takes place
a) polysemy
b) hyperonomy 
c) anaphora 
d) cathaphora
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