PROCESSO SELETIVO IFSP – 2º SEM/13

ENSINO TÉCNICO CONCOMITANTE OU SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO
Exame: 23/06/13 (domingo), às 13h

CADERNO DE QUESTÕES
Nome do(a) candidato(a): ________________________________________________________ Nº de inscrição: _______________________

Caro(a) candidato(a),
Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções a seguir aguarde a ordem do Fiscal para iniciar o Exame:
1. Este caderno contém 50 (cinquenta) questões em forma de teste.
2. A prova terá duração de 4 (quatro) horas.
3. Após o início do Exame, você deverá permanecer no mínimo até as 15h dentro da sala do Exame, podendo, ao deixar este local, levar
consigo este caderno de questões.
4. Você receberá do Fiscal a Folha de Respostas Definitiva. Verifique se está em ordem e com todos os dados impressos corretamente.
Caso contrário, notifique o Fiscal, imediatamente.
5. Após certificar-se de que a Folha de Respostas Definitiva é sua, assine-a com caneta esferográfica de tinta preta ou azul no local em
que há a indicação: “ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)”.
6. Após o recebimento da Folha de Respostas Definitiva, não a dobre e nem a amasse, manipulando-a o mínimo possível.
7. Cada questão contém 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E) das quais somente uma atende às condições do enunciado.
8. Responda a todas as questões. Para cômputo da nota, serão considerados apenas os acertos.
9. Os espaços em branco contidos neste caderno de questões poderão ser utilizados para rascunho.
10. Estando as questões respondidas neste caderno, você deverá primeiramente passar as alternativas escolhidas para a Folha de
Respostas Intermediária, que se encontra na última página deste caderno de questões.
11. Posteriormente, você deverá transcrever todas as alternativas assinaladas na Folha de Respostas Intermediária para a Folha de
Respostas Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. Portanto, ao preencher a Folha de
Respostas Definitiva, faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois a Folha de Respostas não será substituída.
13. Preencha as quadrículas da Folha de Respostas Definitiva, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul e com traço forte e cheio,
conforme o exemplo a seguir:
A
B
D
E
14. Quando você terminar a prova, avise o Fiscal, pois ele recolherá a Folha de Respostas Definitiva na sua carteira. Ao término da prova,
você somente poderá retirar-se da sala do Exame após entregar a sua Folha de Respostas Definitiva, devidamente assinada, ao Fiscal.
15. Enquanto o candidato estiver realizando a prova, é proibido utilizar os seguintes materiais ou equipamentos: régua, esquadro,
transferidor, compasso ou similares, corretivo líquido ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos à prova; relógios tipo
databank, walkman, calculadora, notebook, palmtop, bip, pagers, agenda eletrônica, telefone celular, radiocomunicador ou aparelho
eletrônico similar; chapéu, boné, lenço, gorro, óculos escuros ou outro acessório que dificulte a identificação do candidato.
16. Detectada a tentativa ou fraude, o candidato estará automaticamente desclassificado e sujeito a processo civil/criminal.
17. Será eliminado do presente processo seletivo se:
• não cumprir o disposto neste edital e no Manual do Candidato.
• não comparecer à prova na data determinada.
• chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h.
• não comparecer ao local determinado para realizar a prova.
• não apresentar um dos documentos de identificação originais exigidos.
• realizar a prova sem apresentar um dos documentos de identificação originais exigidos.
• perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
• sair da sala sem autorização ou desacompanhado do fiscal, com ou sem o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas
Definitiva;
• deixar de assinar a lista de presença e a sua Folha de Respostas Definitiva.
• não entregar a sua Folha de Respostas Definitiva ao término da prova.
• for surpreendido se comunicando ou tentando se comunicar com outro candidato ou com terceiros.
• ausentar-se do prédio antes das 15h.
• não acertar ou não responder nenhuma questão na prova.
BOA PROVA!
Gabarito oﬁcial

O gabarito oficial da prova será divulgado a partir das 18 horas
do dia 23/06/13, no site www.ifsp.edu.br/vestibular,
no link “Gabarito oficial”.

Resultado

A lista de classificação geral será divulgada a partir do dia
10/07/13, nos murais de cada campus/polo e no site
www.ifsp.edu.br/vestibular, no link “Lista de classificação geral”.

BIOLOGIA
Questão

01

As espécies que vivem em um mesmo ambiente estão ligadas entre si, como elos de uma grande corrente.
O motivo que as une é o alimento: uns servem de alimento aos outros, transferindo-lhes a matéria que forma
seus corpos e a energia que acumulam para realizar as suas funções vitais. Matéria e energia passam de
um elo a outro da cadeia alimentar: dos produtores aos consumidores e, destes, aos decompositores. Parte
da energia é consumida em cada elo, pelas atividades que os seres vivos desenvolvem para sobreviver; aos
últimos elos sobram parcelas cada vez menores de energia. Daí falarmos em fluxo de energia. No caso da
matéria, falamos em ciclo da matéria, uma vez que os átomos que a constituíam poderão ser incorporados
por outros seres vivos, não havendo perda ao longo do trajeto.
(chc.cienciahoje.uol.com.br/por-dentro-das-cadeias-alimentares. Acesso em 05.04.2013. Adaptado.)

Sobre a transferência de matéria e energia ao longo da cadeia alimentar, é válido afirmar que
(A)

os consumidores representam o primeiro elo da cadeia alimentar e são responsáveis por produzir matéria
orgânica a partir do CO2 por meio da fotossíntese.

(B)

os produtores representam o primeiro elo da cadeia alimentar, pois produzem seu próprio alimento e não
realizam funções vitais, como respiração e locomoção.

(C)

os decompositores representam o último elo da cadeia alimentar e são responsáveis por destruir a matéria
orgânica que constituía o corpo dos produtores.

(D) a energia é integralmente transferida de um nível trófico a outro, pois não há consumo energético nos
diferentes elos da cadeia alimentar.
(E)

a matéria orgânica passa de um nível trófico a outro e retorna ao ambiente na forma inorgânica por meio da
respiração, excreção e decomposição dos organismos.

Questão

02

De acordo com os princípios de uma alimentação saudável, todos os grupos de alimentos devem compor
a dieta diária. A alimentação saudável deve fornecer água, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas,
fibras e minerais, os quais são insubstituíveis e indispensáveis ao bom funcionamento do organismo.
(Guia alimentar para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável. Brasília – DF, 2006. Adaptado.)

Analise a tabela apresentada a seguir e escolha a alternativa que relaciona corretamente o tipo de nutriente, sua
função no organismo e os exemplos de alimentos que são fontes importantes do nutriente em questão.
NUTRIENTE

FUNÇÃO NO ORGANISMO

(A)

Carboidratos

Principal fonte de energia utilizada pelo organismo para se
manter e realizar as atividades diárias.

Carnes e ovos

(B)

Proteínas

Ajudam no funcionamento intestinal, reduzindo o tempo que o
alimento leva para ser digerido e eliminado.

Manteiga e óleos

(C)

Lipídios

Principal forma de armazenamento da energia excedente pelo
organismo, também ajudam no transporte de vitaminas.

Açúcar e cereais

(D)

Vitaminas

São encontradas nos alimentos em quantidades pequenas; sua
deficiência causa diversos problemas de saúde.

Frutas e legumes

(E)

Fibras

Principal fonte de elementos que são essenciais para constituir o
próprio corpo dos organismos: os aminoácidos.

Carnes e frutas
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GRUPO DE ALIMENTOS

Questão

03

Questão

“O uso abusivo e não supervisionado de
medicamentos é responsável por várias internações
e mortes por ano em todo o mundo. Atualmente, o
número de viciados em medicamentos é maior que
o de usuários de cocaína, heroína e ecstasy somados.

Em junho de 2012, no Rio de Janeiro, foi
realizada a Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20.
Durante o evento, mais de 45 mil pessoas,
incluindo representantes de 188 países, se
reuniram para discutir estratégias e atitudes
que têm como objetivo proteger o futuro
do planeta. Uma das principais conclusões
apresentadas no “Relatório Rio+20: o modelo
brasileiro”, documento oficial produzido no
fim da conferência, é de que “a mudança
dos padrões de produção e consumo será
determinante para se alcançar os objetivos de
desenvolvimento sustentável nas próximas
décadas”.

Quem “paga a conta” nessa história é o fígado.
Tudo porque grande parte do que é absorvido
pelo sistema gastrointestinal humano (aquilo que
comemos e bebemos) é drenado diretamente para
o fígado pela veia porta, antes mesmo de atingir a
circulação geral. Uma vez no fígado, o sangue flui
por capilares especializados até pequenos grupos
de células, chamadas de hepatócitos, que realizam
múltiplas funções e compõem em torno de 70% a
80% do tecido hepático.
É justamente esse contato íntimo entre o
sangue e os hepatócitos que permite ao fígado
desempenhar a que é considerada sua principal
função: a biotransformação de toxinas e drogas. Os
hepatócitos transformam essas substâncias nocivas
em moléculas mais solúveis em água, o que facilita
sua inativação e excreção, “limpando” o organismo.”
(“Quando o que cura passa a matar”. Revista Ciência Hoje, nº 302,
vol. 51, abril/2013. Adaptado.)

04

Um exemplo de mudança nos padrões de produção
e consumo que contribuirá para o desenvolvimento
sustentável é
(A) a redução do uso de fontes alternativas de
energia, como usinas eólicas, coletores solares
e queima de biogás, pois estas são ineficazes
na produção de energia elétrica.

Com base no texto apresentado anteriormente,
assinale a alternativa que indica quais organelas
presentes nos hepatócitos são mais relacionadas
com a principal função do fígado.

(B)

(A)

As mitocôndrias, pois são organelas associadas
à respiração celular, processo que envolve a
inativação da principal toxina excretada no
sangue: o monóxido de carbono.

(B)

Os cloroplastos, pois são organelas responsáveis
pela transformação de energia luminosa em
energia química com a produção de oxigênio,
que limpa o organismo.

(C) o aumento da emissão de poluentes
atmosféricos emitidos pelas indústrias e meios
de transporte, uma consequência do aumento
da produção industrial e do crescimento da
frota de veículos.

(C)

Os retículos endoplasmáticos, pois são organelas
que acumulam enzimas, as quais transformam
as substâncias tóxicas em moléculas mais
simples de eliminar.

(D) Os centríolos, pois são organelas importantes
no processo de divisão celular que dará origem
a novas células hepáticas sem toxinas e drogas.
(E)

a redução da produção de resíduos sólidos e
químicos nas indústrias e residências, os quais
deverão ser produzidos na menor quantidade
possível, além de receber tratamento adequado.

(D) o aumento do consumo de água tanto nas
residências quanto na produção agropecuária
e industrial, pois se trata de um recurso natural
renovável.
(E)

o aumento do consumo impulsivo de
produtos, especialmente os importados, pois
o acúmulo de bens desnecessários contribui
para melhorar a economia de outros países.

Os ribossomos, pois são organelas que
produzem material genético a partir de
proteínas responsáveis por transformar as
toxinas em moléculas solúveis.
Processo Seletivo VESTIBULAR
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Questão

05

O canto dos sapos tem tudo a ver com a reprodução. Na maioria das espécies apenas o macho é quem canta
para avisar a fêmea que está pronto para se reproduzir. A fêmea escuta muito bem e se aproxima do sapo
macho que a abraça forte. Depois que é abraçada, ela sai pulando até encontrar um lugar adequado para por
seus óvulos. O sapo macho vai atrás e lança seus espermatozóides sobre os pequenos óvulos, fecundando-os
para originar os girinos. Cada espécie prefere um lugar para desovar: poças, riachos ou, até mesmo, buracos nas
árvores que estejam cheios de água.
(“Por que os sapos cantam?” – Revista Ciência Hoje das Crianças, nº 128, setembro de 2002. Adaptado.)

Considere as seguintes afirmações sobre o texto anteriormente transcrito:
I.

Os sapos se reproduzem por meio de reprodução assexuada, na qual a fecundação do óvulo pelo
espermatozóide dá origem aos girinos.

II.

Os sapos se reproduzem por meio de fecundação interna, na qual o macho deposita seus gametas
dentro do corpo da fêmea, que depois bota os ovos já fecundados.

III.

Os óvulos e os espermatozóides são células especiais formadas por meiose, um tipo de divisão celular
que produz as células reprodutoras ou gametas.

IV.

O crescimento dos sapos, desde a fase larval de girinos até a idade adulta, ocorre por meio de sucessivas
divisões celulares chamadas mitose.

São verdadeiras as afirmações feitas em
(A) I e II, somente.
(B)

I e III, somente.

(C)

II e IV, somente.

(D) III e IV, somente.
(E)

I, II, III e IV.
FÍSICA

Questão

06

Neil Alden Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua em 1969. Ele e seu companheiro, Buzz
Aldrin, andaram pela Lua durante aproximadamente 2 horas, recolhendo matéria lunar e dando saltos
enormes pela superfície lunar.
O fato de eles terem conseguido dar saltos enormes comparados com os saltos aqui na Terra ocorreu
porque na Lua
(A)

há ventos lunares que impulsionam os astronautas.

(B)

a massa dos astronautas é menor do que na Terra.

(C)

o peso dos astronautas é menor do que na Terra.

(D) há mais resistência do ar do que na Terra.
(E)

a gravidade é praticamente nula.

4
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Questão

07

O gráfico a seguir mostra a curva de crescimento de um recém-nascido até a sua idade de 2 anos

De acordo com o gráfico, a velocidade média do crescimento dessa criança no período de 2 anos será,
aproximadamente, em mm/dia,
(A)

2,55.

(B)

1,50.

(C)

1,25.

Considere 1 ano = 365 dias

(D) 0,55.
(E)

0,25.

Questão

08

É muito comum vermos, em obras de uma construção, uma polia (roldana) fixa no alto de um andar, como mostra
a figura a seguir.
A utilização dessa máquina simples tem a função
de ajudar o operário a erguer baldes de cimento e/
ou tijolos por meio dela. Para que o operário erga o
balde a uma velocidade constante, ele deve aplicar, no
ponto A, uma força F, comparada ao peso P do balde,
(A)

igual e no mesmo sentido do peso do balde.

(B)

igual e em sentido oposto ao peso do balde.

(C)

maior e no mesmo sentido do peso do balde.

(D) maior e em sentido oposto ao peso do balde.
(E)

menor e em sentido oposto ao peso do balde.
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Questão

09

Após uma aula sobre eletricidade, o menino Edison foi verificar quais aparelhos do quarto de sua residência
gastavam menos e mais energia no final do mês. Para isso, ele foi olhar em cada aparelho o valor nominal de
suas respectivas potências e anotou numa tabela como a mostrada a seguir os tempos médios que os aparelhos
ficavam ligados por dia.
APARELHO

TV

4 Lâmpadas

Chuveiro elétrico

Despertador

Computador

POTÊNCIA MÉDIA
(watts)

100 W

25 W cada

3600 W

10 W

200 W

TEMPO MÉDIO
DE USO DIÁRIO

3 horas

5 horas

8 minutos

24 horas

3 horas

Considerando que cada aparelho tenha 30 dias de uso por mês e de acordo com a tabela, Edison concluiu que os
aparelhos que consumiam menos e mais energia eram, respectivamente,
(A)

TV e chuveiro elétrico.

(B)

TV e as quatro lâmpadas.

(C)

Despertador e computador.

(D) Despertador e chuveiro elétrico.
(E)

As quatro lâmpadas e chuveiro elétrico.

Questão

10

As estações do ano são responsáveis por apresentarem características bem particulares, influenciando na
temperatura das regiões geográficas, nas vegetações que cobrem os países, assim como na reprodução dos
animais.
A respeito das estações do ano são feitas as seguintes afirmações:
I.

No verão e no inverno, a superfície terrestre recebe, respectivamente, mais e menos radiação solar.

II.

No inverno, a Terra, no seu movimento de translação, está mais afastada do Sol do que no verão, por
isso os dias mais frios.

III.

O movimento de translação, juntamente com a inclinação do eixo de rotação com seu plano de
órbita, é o responsável pelas quatro estações.

É correto o que se afirma em
(A)

I, II e III.

(B)

II, apenas.

(C)

III, apenas.

(D) I e II, apenas
(E)

I e III, apenas.
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MATEMÁTICA
Questão

11

Certa roda-gigante tem 12 cabines com a mesma distância uma da outra. Ela se move em velocidade constante e
leva 6 minutos para dar uma volta completa.
Conforme as posições descritas na figura a seguir, considere um
garoto, inicialmente, na posição A. Se a roda gigante se move em
sentido horário, e esteve em movimento durante 10 minutos, ao
parar, o garoto estará na posição da cabine
(A) F.
(B)

G.

(C)

H.

(D) I.
(E)

J.

Questão

12

Numa festa, há 10 crianças que vão ganhar 10 presentes, que estão empacotados da mesma maneira. Elas sabem
que os presentes consistem em 7 caixas de bombons e em 3 jogos. Para a escolha dos presentes, os nomes das
crianças serão sorteados e a criança cujo nome for sorteado escolherá um dos pacotes, sem saber o que há dentro.
O primeiro sorteado ganhou uma caixa de bombons e o segundo sorteado ganhou um jogo. Se o terceiro sorteado
quer ganhar um jogo, a probabilidade de ele consegui-lo é de
1.
(A)
4
(B) 51 .
(C) 81 .
(D) 53 .
3.
(E)
10
Questão

13

Numa sala de 40 alunos, o professor perguntou: “Quantas pessoas aqui já foram à praia?” Como resposta à
pergunta, 32 alunos levantaram o braço. Depois, perguntou: “Quantas pessoas aqui já foram a uma cachoeira?”
Dessa vez, 22 alunos levantaram o braço. Para concluir, perguntou:
“Quantas pessoas aqui nunca foram à praia nem a uma cachoeira?”, e 7 alunos levantaram o braço.
Com isso, o professor concluiu que o número de alunos que já foram à praia e também a uma cachoeira é de
(A)

22.

(B)

21.

(C)

14.

(D) 10.
(E)

7.
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Questão

Questão

14

Uma linha de metrô tem 15 estações no total. Dois
amigos vão fazer o trajeto completo e querem calcular
quanto tempo vai levar a viagem. Se da primeira
à quinta estação a viagem durou 18 minutos, e
sabendo que o tempo de viagem entre duas estações
consecutivas é fixo, o tempo de duração da viagem
toda, sem contar os tempos de parada, em minutos,
é de
(A)

63.

(B)

60.

(C)

57.

A tabela a seguir mostra a população das cidades do
estado de São Paulo, segundo uma pesquisa realizada
em 2012.
CIDADE

(D) 54.
(E)

16

51.

POPULAÇÃO

São Paulo

11 400 000

Guarulhos

1 250 000

Campinas

1 100 000

:

:

:

:

Uru

1 230

Nova Castilho

1 150

Borá

Questão

800

Comparando São Paulo, com maior número de
habitantes, e Borá, com menor número de habitantes,
pode-se afirmar que para cada habitante de Borá há,
aproximadamente

15

A figura apresentada a seguir representa um
paralelepípedo retângulo de volume igual a 140 cm3.
Se as medidas a, b e c são números inteiros e maiores
que 3 cm, então, a soma a+b+c é igual a

(A)

1 425 de São Paulo.

(B)

4 250 de São Paulo.

(C)

14 250 de São Paulo.

(D)

45 250 de São Paulo.

(E)

142 500 de São Paulo.

Questão

17

Se f (x) = (x + 550)2 - x2, o valor de f(225) é
(A)

550 000.

(A)

16.

(B)

375 000.

(B)

18.

(C)

302 500.

(C)

19.

(D) 275 000.

(D) 21.
(E)

(E)

22.
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252 500.

Questão

18

Para escolher o representante dos alunos de uma escola, foi realizada uma eleição com 500 alunos votantes dos
quais só Haroldo e Gerson se candidataram. Sabe-se que Haroldo ganhou a eleição de Gerson com vantagem de
12% do total de votos.
Sabendo que 8% do total dos alunos votaram em branco ou anularam seu voto, o número de alunos que votaram
em Haroldo foi de
(A)

200.

(B)

260.

(C)

300.

(D) 320.
(E)

400.

Questão

19

A tabela de IMC (Índice de Massa Corpórea) indica índices em que se o valor calculado for maior ou igual ao da
tabela então o indivíduo apresenta sobrepeso.
Esse índice é calculado pela fórmula IMC = massa ÷ (altura)2 para massa em quilogramas (Kg) e altura em metros (m).

TABELA DE IMC

Idade

IMC (masculino)

IMC (feminino)

9

19,1

19,1

10

19,8

19,9

11

20,6

20,7

12

21,2

21,7

Se um menino de 12 anos possui 1,50 m e 45 Kg, então ele
(A)

não apresenta sobrepeso, pois seu IMC = 15.

(B)

não apresenta sobrepeso, pois seu IMC = 18.

(C)

não apresenta sobrepeso, pois seu IMC = 20.

(D) apresenta sobrepeso, pois seu IMC = 25.
(E)

apresenta sobrepeso, pois seu IMC = 30.

Processo Seletivo VESTIBULAR

– IFSP – 2o SEM/13

9

Questão

20

Num papel de forma quadrada, foi feito um recorte em um de seus
cantos, de modo que a área do triângulo isósceles retirado é igual
a 8 cm2, conforme a figura.
Após o recorte, a área correspondente ao que sobrou de papel, em
centímetros quadrados, é
(A)

256.

(B)

248.

(C)

220.

(D) 144.
(E)

136.
QUÍMICA

Questão

21

Por meio da filtração em papel é possível, sem nenhum outro procedimento, separar os componentes de uma
mistura de
(A)

areia e cimento.

(B)

areia e pó de giz.

(C)

água líquida e gasolina.

(D) álcool líquido e pó de giz.
(E)

álcool líquido e água líquida.

Questão

22

Os dois componentes mais abundantes do ar atmosférico são o
(A)

nitrogênio e o vapor de água.

(B)

nitrogênio e o oxigênio.

(C)

nitrogênio e o gás carbônico.

(D) oxigênio e o vapor de água.
(E)

oxigênio e o gás carbônico.

Questão

23

O elemento flúor (número atômico = 9) está presente em substâncias utilizadas na prevenção da cárie dental sob
a forma de âníons F–. Cada um desses ânions possui, além de nêutrons,
(A)

1 elétron e nenhum próton.

(B)

1 próton e nenhum elétron.

(C)

9 prótons e 9 elétrons.

(D) 9 prótons e 10 elétrons.
(E)

10 prótons e 9 elétrons.

10
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Questão

24

I
II
Durante a evaporação da água de uma poça, há _________
de energia, ocorrendo ________
de
III
ligações existentes entre __________.
Essa frase fica correta quando as lacunas I, II e III são preenchidas, respectivamente, por:
I

II

III

(A)

absorção

ruptura

moléculas H2O.

(B)

absorção

formação

moléculas H2O.

(C)

absorção

ruptura

átomos H e O.

(D)

liberação

formação

moléculas H2O.

(E)

liberação

ruptura

átomos H e O.

Questão

25

Zinco metálico reage com oxigênio, produzindo óxido de zinco como único produto. Em uma experiência,
13,0 g de zinco foram postos a reagir com oxigênio. Verificou-se a formação de 8,1 g de óxido de zinco e o excesso
de 6,5 g de zinco metálico. Portanto, a massa de oxigênio que reagiu foi, em g, igual a
(A)

0,8.

(B)

1,6.

(C)

2,1.

(D) 4,5.
(E)

6,5.
GEOGRAFIA

Questão

26

O combate às mudanças climáticas cria um cenário para o desenvolvimento sustentável no Brasil.
Ao combinar crescimento e uso racional dos recursos naturais para enfrentar o aquecimento global,
o País pode tornar-se uma das principais potências verdes do século 21.
(revista.brasil.gov.br/reportagens/plano-nacional-combate-mudancas-climaticas/plano-nacional-combate-mudancas-climaticas Acesso em 25.04.2013)

Pode colaborar para tornar o Brasil uma “potência verde” o fato de o país
(A)

desenvolver as atividades do agronegócio em áreas de Conservação Integral.

(B)

apresentar forte peso de recursos renováveis na matriz energética.

(C)

se destacar pelo baixo índice de desflorestamento do cerrado.

(D) impedir o avanço da agropecuária no bioma amazônico.
(E)

apresentar expressiva dispersão da atividade industrial.
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Questão

27

A renda per capita do Nordeste permanece apenas um terço da observada no Sudeste, e a taxa de
analfabetismo é o triplo. A mortalidade infantil no Maranhão é quase três vezes superior à de São Paulo.
Cerca de 40% da população do Nordeste ainda vive na pobreza, contra 11% no Sudeste.
(ihu.unisinos.br/noticias/505860 Acesso em 25.04.2013)

Da leitura do texto, pode-se concluir que
(A)

mais da metade da população brasileira é pobre.

(B)

os estados populosos apresentam problemas sociais.

(C)

as desigualdades regionais no Brasil são elevadas.

(D) a economia brasileira teve crescimento zero na última década.
(E)

a influência das condições naturais são pouco significativas na população.

Questão

28

Este produto se destaca como o cultivo que mais cresceu nas últimas décadas, respondendo hoje pela ocupação
de cerca de 24 milhões de hectares.
Observe no mapa as áreas produtoras.

Ferreira, Graça Maria Lemos. Atlas geográfico: espaço mundial. São Paulo: Moderna, 2010. p. 144.

O texto e o mapa referem-se
(A)

à soja.

(B)

à cana de açúcar.

(C)

ao café.

(D) ao feijão.
(E)

ao milho

12
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Questão

29

Em janeiro de 2013, Pequim, a capital da China, viveu uma das mais sérias crises de poluição já registradas no país
e no mundo. Contribuiu para esse elevado nível de poluição
(A)

o forte crescimento da cidade, que já ultrapassou os 30 milhões de habitantes.

(B)

a proximidade com o Himalaia, que dificulta a circulação do ar atmosférico.

(C)

o predomínio do transporte individual , movido a combustíveis fósseis.

(D) a queima de carvão mineral nas termelétricas, a principal fonte de energia do país.
(E)

a ocorrência de furacões que transportam areia das áreas desérticas ao oeste do país.

Questão

30

A cidade global que se torna realidade no final do século XX é a que se produz como condição e resultado
da globalização do capitalismo.
Octavio Ianni. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 1999. p. 56

Sobre as cidades globais é correto afirmar que
(A)

tornam-se cada vez mais auto-suficientes, principalmente no que se refere ao abastecimento alimentar de
seus habitantes.

(B)

estão associadas a uma grande capacidade econômica e financeira que lhes permite polarizar espaços
nacionais e internacionais.

(C)

possuem forte dinamismo político e econômico, o que lhes garante inclusão social, fato que não se repete
nas megalópoles e megacidades.

(D) apresentam uma organização das atividades produtivas voltadas, principalmente, aos interesses econômicos
da região em que se localizam.
(E)

concentram elevado grau de tecnologia em diferentes setores científicos, o que as torna isentas de problemas
naturais ou ambientais.
HISTÓRIA

Questão

31

Leia o texto:
“A peculiaridade da Guerra Fria era a de que, em termos objetivos, não existia perigo iminente de
guerra mundial. Mais que isso: apesar da retórica apocalíptica de ambos os lados, os governos das duas
superpotências aceitaram a distribuição global de forças no fim da Segunda Guerra Mundial.”
(HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos, o breve século XX. SP: Cia das Letras, 1995, p. 224. Adaptado)

De acordo com o texto, é correto afirmar que ele se refere às tensões entre
(A)

Israel e Palestina pelo controle da região da Faixa de Gaza.

(B)

Rússia e China pelo controle do modelo socialista soviético.

(C)

URSS e União Europeia pelo controle comercial do petróleo.

(D) EUA e URSS pela supremacia do capitalismo ou do socialismo.
(E)

EUA e Iraque na disputa pelo petróleo da região do Oriente Médio.
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Questão

32

No livro O Príncipe (publicado em 1532), o pensador Nicolau Maquiavel escreveu:
“Um príncipe deve, portanto, aconselhar-se sempre, mas quando ele entender e não quando os outros
quiserem; antes, deve tirar a vontade a todos de aconselhar alguma coisa sem que ele solicite”.
(MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. SP: Abril, 1973, p. 106. Adaptado)

Analisando o trecho citado, é correto afirmar que ele se refere ao sistema político
(A)

da república, após a Revolução Francesa.

(B)

do feudalismo monárquico da Idade Média.

(C)

do absolutismo (Antigo Regime) da Idade Moderna.

(D) da república ateniense, após as reformas de Péricles.
(E)

do Império Romano, sob o domínio de César Augusto.

Questão

33

O historiador Caio Prado Jr. afirmou que o sentido da colonização do Brasil foi o de “fornecer ao comércio
europeu alguns gêneros tropicais ou minerais de grande importância. A nossa economia se subordinou
inteiramente a esse fim, isto é, se organizará e funcionará para produzir e exportar aqueles gêneros”.
(PRADO JR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. SP: Cia das Letras, 2011, p. 123. Adaptado)

Considerando o sentido da colonização apontado no texto, é correto afirmar que na organização do Brasil
Colonial predominavam
(A)

o latifúndio, o trabalho assalariado e a policultura.

(B)

a urbanização do interior e a produção monocultora.

(C)

o trabalho escravo, o mercado livre e a industrialização.

(D) o latifúndio, o trabalho escravo e a agricultura de exportação.
(E)

a pequena propriedade, o trabalho dos imigrantes e a mineração.

Questão

34

Campos Sales (que exerceu a presidência da República entre os anos de 1898-1902) afirmou, no ano de
1908: “É dos estados que se governa a República, por cima das multidões que tumultuam, agitadas, as ruas
da capital da União”.
(CARVALHO, José Murilo de. “Os três povos da República”. In: Revista USP n. 59,2003, p. 98. Adaptado.)

É correto afirmar que essa frase expressa as características
(A)

da política dos governadores, que garantia o poder às oligarquias regionais e diminuía a participação do
povo na política.

(B)

da república da espada, na qual ocorriam eleições democráticas de ampla participação popular com apoio
do Exército.

(C)

da república do café-com-leite, na qual os latifundiários da região Nordeste tinham prioridade nas decisões
do governo.

(D) do segundo reinado, no qual o Imperador Pedro II utilizava o Poder Moderador para escolher os gabinetes de
ministros.
(E)

do regime militar, pois não havia liberdade de expressão para a população e o presidente governava de
forma centralizadora.
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Questão

35

Observe atentamente os dois primeiros artigos da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789).

• Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundar-se na utilidade
comum.

• O fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses
direitos são: a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão.
(pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/direitos-humanos/declar_dir_homem_cidadao.pdf Acesso em 05.04.2013. Adaptado.)

Esse texto pode ser considerado uma das primeiras conquistas da Revolução Francesa. A partir dele, é correto
afirmar que os líderes desse movimento pertenciam
(A)

à burguesia, que pretendia se aliar aos reis absolutistas contra o clero.

(B)

à burguesia, que pretendia eliminar os privilégios do clero e da nobreza.

(C)

à nobreza, que pretendia se unir aos interesses do proletariado industrial.

(D) à nobreza, que pretendia eliminar o direito de propriedade da burguesia.
(E)

ao clero, que pretendia eliminar a opressão da nobreza sobre os camponeses.
LITERATURA
Leia o trecho a seguir, extraído d’Os Lusíadas, Canto I, obra de Luís Vaz de Camões,
para responder às questões de números 36 e 37.
[...]
Comendo alegremente, perguntavam,
Pela Arábica língua, donde vinham,
Quem eram, de que terra, que buscavam,
Ou que partes do mar corrido tinham?
Os fortes Lusitanos lhe tornavam
As discretas respostas que convinham:
- «Os Portugueses somos do Ocidente,
Imos buscando as terras do Oriente.

Do mar temos corrido e navegado
Toda a parte do Antártico e Calisto,
Toda a costa Africana rodeado;
Diversos céus e terras temos visto;
Dum Rei potente somos, tão amado,
Tão querido de todos e benquisto,
Que não no largo mar, com leda fronte,
Mas no lago entraremos de Aqueronte. [...]

(dominiopublico.gov.br Acesso em 01.04.2013)

Questão

36

Os versos permitem reconhecer a temática geral dessa obra, dentre outros aspectos, pelo seguinte:
(A)

presença do relato sobre alguns intentos e conquistas marítimas portuguesas.

(B)

explicitação da comemoração pela vitória da armada portuguesa frente aos inimigos europeus.

(C)

apresentação da animosidade entre espanhóis e portugueses na conquista do Oriente.

(D) crítica dos navegantes portugueses à forma como o rei administrava as colônias imperiais.
(E)

perspectiva da cultura dos indivíduos que recepcionam Vasco da Gama, velhos admiradores dos feitos
portugueses.
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Questão

37

A obra de Camões é de suma importância, o que o torna um dos maiores poetas da língua portuguesa,
especialmente em Portugal. Ele produziu essa obra no período literário que a incorpora da seguinte maneira:
(A)

como cantigas, que representam as produções mais relevantes para a escrita de então.

(B)

como um jogral, o gênero textual mais proeminente na oralidade da época.

(C)

como poemas líricos, que situam a história social por meio da escrita da época.

(D) como poema épico, que circunscreve fatos históricos com um importante componente patriótico.
(E)

como poesias românticas, em que ranços do momento das descobertas na Terra Brasilis ainda sobrevivem.

Considere o trecho do Auto da Barca do Inferno para responder às questões de números
38 a 40.

Chega o Parvo ao batel do Anjo, e diz:
Joane

Ou do barco!

Anjo

Que me queres?

Joane

Queres-me passar além?

Anjo

Quem és tu?

Joane

Samica alguém.

Anjo

Tu passarás, se quiseres;
porque em todos teus fazeres
per malícia nom erraste.
Tua simpreza t’abaste
pera gozar dos prazeres
Espera entanto per i;
veremos se vem alguém
merecedor de tal bem
que deva de entrar aqui.
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Questão

38

No texto, um parvo de nome Joane conversa com o Anjo em uma língua portuguesa muito diferente da atual.
É possível, no entanto, ler esses versos numa língua mais atual. Assinale a alternativa em que a modernização do
verso, sem alterar o sentido do texto, está correta.
(A)

Ou do barco! (Ei, você do barco!)

(B)

Que me queres? (Por que me ama?)

(C)

Queres-me passar além? (Você quer me enganar?)

(D) Tua simpreza t’abaste (sua simplicidade acabou-se)
(E)

pera gozar dos prazeres (espere usufruir dos prazeres)

Questão

39

Essa obra literária foi produzida pelo seguinte autor:
(A)

Padre José de Anchieta.

(B)

Pero Vaz de Caminha.

(C)

Bernardim Ribeiro.

(D) Fernão Lopes.
(E)

Gil Vicente.

Questão

40

O conteúdo desse texto é fortemente influenciado pela ideologia defendida pelo autor. Assinale a alternativa que
melhor representa esse conteúdo.
(A)

busca da edificação moral com base em uma ética cristã.

(B)

existência sempre manifesta de um amor platônico.

(C)

expressão da sensibilidade ao intimismo familiar.

(D) exaltação da coragem e da honra de um povo em defesa de sua pátria.
(E)

valorização da vida no campo em oposição à vida nos centros urbanos.
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PORTUGUÊS
Leia a canção Telegrama, de Zeca Baleiro, que se apresenta dividida em colunas para facilitar a
localização dos trechos referidos nas questões de números 41 a 46.

1ª coluna

2ª coluna

3ª coluna

Eu tava triste

Mas ontem

Por isso hoje eu acordei

Tristinho!

Eu recebi um Telegrama

Com uma vontade danada

Mais sem graça

Era você de Aracaju

De mandar flores ao delegado

Que a top-model magrela

Ou do Alabama

De bater na porta do vizinho

Na passarela

Dizendo:

E desejar bom-dia

Eu tava só

Nego, sinta-se feliz

De beijar o português

Sozinho

Porque no mundo

Da padaria...

Mais solitário

Tem alguém que diz

[...]

Que um paulistano

Que muito te ama!...

Que um canastrão

Que tanto te ama!

Na hora que cai o pano

Que muito muito te ama

Tava mais bobo

Que tanto te ama!...

Que banda de rock
Que um palhaço
Do circo Vostok

Questão

41

Estabelecendo uma comparação entre as informações apresentadas na 1a coluna e as apresentadas na 2a e na
3a colunas do texto, é possível compreender que a palavra Mas, destacada no início da 2a coluna, sinaliza
(A)

a mudança de estado de espírito do eu lírico:

da tristeza (1a coluna)
à euforia (3a coluna).

(B)

a superação de um trauma do eu lírico:

da expectativa (1a coluna)
à reação (3a coluna).

(C)

o reconhecimento de valores primordiais humanos:

da solidão (2a coluna)
ao egoísmo (3a coluna).

(D)

o surgimento de um estado de depressão da personagem:

da angústia (1a coluna)
ao sofrimento (2a coluna).

(E)

a resignação de um amor platônico do autor:

da contemplação (1a coluna)
à decepção (2a coluna).
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Questão

42

É possível verificar uma série de comparações ao longo da canção. Assinale a alternativa em que a comparação
efetuada sugere uma crítica. Mantenha coerência com as informações apresentadas no texto.
(A) Mais sem graça | Que a top model magrela – crítica: a profissão de top model é a mais sem-graça.
(B) Mais solitário | Que um paulistano – crítica: o ritmo de vida nos centros urbanos provoca a solidão das
pessoas.
(C) Tava mais bobo | Que banda de rock – crítica: não há nada mais carismático do que bandas de rock.
(D) Tava mais bobo | [...] Que um palhaço do circo Vostok – crítica: os espetáculos circenses não despertam
o interesse de crianças.
(E) Mais solitário | [...] Que um canastrão | Na hora que cai o pano – crítica: as pessoas precisam de companhia
em todos os momentos da vida.
Questão

43

A intensificação é uma função típica da classe dos advérbios, porém esse efeito pode ser alcançado por outras
palavras. Analise os seguintes trechos:
Eu tava triste | Tristinho! (1a coluna)
Com uma vontade danada | De mandar flores ao delegado (3a coluna)
As palavras destacadas desempenham função intensificadora e pertencem, respectivamente, às seguintes classes:
(A)

substantivo e adjetivo.

(B)

adjetivo e substantivo.

(C)

advérbio e adjetivo.

(D) adjetivo e adjetivo.
(E)

substantivo e substantivo.

Questão

44

A função sintática do termo destacado em – Nego, sinta-se feliz – está apresentada e justificada corretamente na
alternativa:

(A)

predicativo do sujeito,

pois o termo apresenta uma característica do indivíduo.

(B)

adjunto adnominal,

pois o termo acompanha o nome do indivíduo.

(C)

vocativo,

pois o termo representa uma forma de evocar o indivíduo.

(D)

aposto,

pois o termo explica ao indivíduo uma informação anterior.

(E)

sujeito,

pois o termo é o agente de uma ação verbal.
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Questão

45

Assinale a alternativa em que há dois registros da linguagem informal.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Eu tava triste

(1a coluna)

De mandar flores ao delegado

(3a coluna)

Na hora que cai o pano

(1a coluna)

E desejar bom-dia

(3a coluna)

Tava mais bobo | Que banda de rock

(1a coluna)

Dizendo: | Nego, sinta-se feliz

(2a coluna)

Eu recebi um Telegrama

(2a coluna)

Com uma vontade danada

(3a coluna)

Que um palhaço | Do circo Vostok

(1a coluna)

Porque no mundo | Tem alguém que diz

(2a coluna)

Questão

46

Analise os trechos destacados após o verbo

dizer

I.

Dizendo: | Nego, sinta-se feliz

II.

Tem alguém que diz | que muito te ama! ...

e assinale a alternativa correta.

(A) I e II são exemplos de discurso direto.
(B)

I e II são exemplos de discurso indireto.

(C)

I é exemplo de discurso direto e II, de discurso indireto.

(D) I é exemplo de discurso indireto e II, de discurso direto.
(E)

I é exemplo de discurso indireto livre e II, de discurso indireto.
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Leia o texto seguinte para responder às questões de números 47 a 50.

Benefício para a carreira
Enfrentar as dificuldades do dia a dia e solucionar os grandes problemas da companhia não são funções
descritas em nenhum cargo, mas são importantes para quem deseja prosperar na carreira. O profissional
que resolve problemas e ajuda as empresas a atingir resultados destaca-se, ganha reconhecimento e larga
em vantagem na disputa por uma promoção. [...]
Não adianta ser um profissional com superpoderes que quer resolver tudo. Quem faz isso acaba
sobrecarregado e entrega resultados inferiores ao desejado. Numa empresa, essa sobrecarga de tarefas
poderia fazer com que clientes, uma hora, parassem de comprar os produtos. Na vida profissional, poderia
resultar em uma demissão.
Assim como as organizações buscam soluções inovadoras, o profissional também pode encontrar caminhos
para resolver problemas com maior facilidade. Não é um processo fácil. Muitas vezes é dolorido. Exige
empenho por meio das conversas, a fim de entender os diferentes pontos de vista e enfrentamentos que
acontecem. No entanto, sem esse embate, sem a disposição para a comunicação, é impossível resolver um
problema.
(Lucas Rossi. Você S/A, edição 179, abril/2013. Adaptado)

Questão

47

De acordo com as informações do texto, é possível afirmar, corretamente, que o perfil do candidato ao êxito na
carreira pressupõe
(A)

ter disposição para ouvir e estar atento aos problemas para identificar respostas adequadas em situações
vividas.

(B)

estar em perfeitas condições físicas para não sofrer dissabores durante o processo nada fácil de resolução de
problemas.

(C)

conhecer melhor o espaço físico da empresa para eliminar paredes e barreiras que impeçam o atendimento
aos clientes, que estão abandonando a empresa.

(D) estudar os direitos e os deveres contratuais de sua função, o que contribuirá para a solução de problemas que
não sejam os corporativos.
(E)

ter muitos amigos no ambiente de trabalho e um certo grau de empatia geral para, depois, numa posição de
gestão, assumir todos os poderes.

Questão

48

Os sinônimos das expressões destacadas no trecho – O profissional que resolve problemas e ajuda as empresas
a atingir resultados destaca-se, ganha reconhecimento e larga em vantagem na disputa por uma promoção. –
estão apresentados corretamente em
(A)

supera-se, solidariza-se.

(B)

evidencia-se, desponta.

(C)

revela-se, mantém-se.

(D) mostra-se, espera.
(E)

antecipa-se, compactua.
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Questão

49

Substituindo-se a informação destacada no trecho – ... as organizações buscam soluções inovadoras... – por um
pronome correspondente, o resultado gramaticalmente correto é o seguinte:
(A)

buscam-lhas.

(B)

buscam-lhe.

(C)

buscam-nas.

(D) buscam-las.
(E)

buscam-as.

Questão

50

Assinale a alternativa em que o trecho destacado apresenta uma oração subordinada adverbial de finalidade.
(A)

Enfrentar as dificuldades do dia a dia e solucionar os grandes problemas da companhia não são funções
descritas em nenhum cargo, mas são importantes para quem deseja prosperar na carreira.

(B)

O profissional que resolve problemas e ajuda as empresas a atingir resultados destaca-se, ganha
reconhecimento e larga em vantagem na disputa por uma promoção.

(C)

Não adianta ser um profissional com superpoderes que quer resolver tudo. Quem faz isso acaba
sobrecarregado e entrega resultados inferiores ao desejado.

(D) Numa empresa, essa sobrecarga de tarefas poderia fazer com que clientes, uma hora, parassem de comprar
os produtos. Na vida profissional, poderia resultar em uma demissão.
(E)

Assim como as organizações buscam soluções inovadoras, o profissional também pode encontrar caminhos
para resolver problemas com maior facilidade. Não é um processo fácil.
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PROCESSO SELETIVO IFSP – 2º SEM/13

ENSINO TÉCNICO CONCOMITANTE OU SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO
FOLHA DE RESPOSTAS INTERMEDIÁRIA

Nome do(a) candidato(a): ________________________________________________________ Nº de inscrição: _______________________

Caro(a) candidato(a),
1. Responda a todas as questões contidas neste caderno e, depois, transcreva as alternativas assinaladas para
esta Folha de Respostas Intermediária.
2. Preencha os campos desta Folha de Respostas Intermediária, conforme o modelo a seguir:
A

B

D

E

3. Não deixe questões em branco.
4. Marque com cuidado e assinale apenas uma resposta para cada questão.
5. Posteriormente, transcreva todas as alternativas assinaladas desta Folha de Respostas Intermediária para a
Folha de Respostas Definitiva, utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
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